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ორჰან ფამუქი 

ორჰან ფამუქი დაიბადა 1952 წელს სტამბოლში, გაიზარდა ნიშანთაშიში, ისეთ ხალხმრავალ ოჯახში, 
როგორსაც აღწერს რომანებში „ჯევდეთ ბეი და მისი ვაჟიშვილები“ და   „შავი   წიგნი“.   როგორც   
თავის  ავტობიოგრაფიულ   ნაწარმოებ „სტამბოლში“ მოგვითხრობს, ოცდაორ წლამდე ხატავდა  და  
ოცნებობდა მხატვრობაზე. დაამთავრა სტამბოლის  ამერიკული   ლიცეუმი    „რობერტ კოლეჯი“. 
სტამბოლის ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის  ფაკულტეტზე სამი წლის სწავლის შემდეგ 
მიხვდა, რომ აღარ უნდოდა, რომ მხატვარი ან არქიტექტორი გამოსულიყო, სასწავლებელი დატოვა 
და სტამბოლის   უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე განაგრძო  სწავლა. ოცდასამი  
წლისამ გადაწყვიტა, მწერალი გამხდარიყო, ყველაფერს თავი დაანება, სახლში  ჩაიკეტა და წერა 
დაიწყო. მისი პირველი რომანი „ჯევდეთ ბეი და მისი ვაჟიშვილები“ 1982 წელს დაიბეჭდა და მაშინვე 
მიიღო „ორჰან ქემალისა“ და „ეროვნული რომანის“ ჯილდოები. მომდევნო წელს გამოაქვეყნა 
რომანი „უხმო სახლი“ და ამ წიგნის თარგმანმა ფრანგულ ენაზე მიიღო ჯილდო „Prix de la  Decouverte 
Europene“. პირველი რომანი, რომელიც მრავალ ენაზე ითარგმნა და ფამუქს საერთაშორისო სახელი 
მოუტანა, არის „თეთრი ციხესიმაგრე“ (1985), რომელშიც  აღწერილია ვენეციელი მონისა და ოსმალო 
მეცნიერ-სწავლულის ქიშპი და მეგობრობა. იმავე წელს მეუღლესთან ერთად ამერიკაში გაემგზავრა 
და 1985-88   წლებში ნიუ-იორკში, კოლუმბიის უნივერსიტეტში მუშაობდა „მოწვეულ მეცნიერად“.  1990 
წელს თურქულ ენაზე გამოსცა რომანი „შავი წიგნი“, სადაც დაკარგული ცოლის მაძებარი ადვოკატის 
პირით აღგვიწერს სტამბოლის ქუჩებს, მის წარსულსა და ატმოსფეროს. რომანის ფრანგულმა 
თარგმანმა მიიღო ჯილდო „Prix France Culture“. რომანმა ფამუქს თურქეთსა და მის საზღვრებს 
გარეთაც  გაუთქვა სახელი, როგორც მწერალს, რომელიც წარსულსა და დღევანდელობას  
ერთნაირი მღელვარებითა და ოსტატობით აღწერს. 1991 წელს შეეძინა ქალიშვილი,  რომელსაც 
რუია დაარქვა. 1994 წელს დაწერა „ახალი სიცოცხლე“, სადაც   გამოყვანილია უნივერსიტეტის 
სტუდენტი, რომელიც იდუმალი წიგნის გავლენის ქვეშ  მოექცევა. 1998 წელს გამოვიდა რომანი „მე 
მქვია წითელი“, რომელშიც  მოთხრობილია ოსმალო და ირანელი მხატვრებისა და არადასავლური 
სამყაროს   ხედვა და ხატვის სტილი სიყვარულისა და ოჯახური რომანების ინტრიგების ფონზე. ამ 
წიგნმა საფრანგეთში მიიღო ჯილდოები „Prix du Meilleur Livre“, იტალიაში „Grinzane Cavour“ (2002), 
ხოლო ირლანდიაში „Int ernational   Impac-Dublin“    (2003).   1990-იანი   წლების   შუიდან   ფამუქი,   
ადამიანის უფლებების დაცვისა და აზრის გამოხატვის თავისუფლების საკითხებზე   დაწერილ 
სტატიებში აკრიტიკებდა თურქეთის ხელისუფლებას. ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ 
სხვადასხვა ჟურნალ-გაზეთებში დაბეჭდილ სტატიებს   ლიტერატურასა და კულტურაზე თავი 
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მოუყარა წიგნში „სხვა ფერები“, რომელიც  1999 წელს გამოქვეყნდა. 2002 წლის დაიბეჭდა „თოვლი“. 
მის შესახებ ავტორმა განაცხადა, ეს ჩემი პირველი და უკანასკნელი პოლიტიკური რომანიაო. წიგნში 
აღწერილია ქალაქი ყარსი, პოლიტიკური ისლამისტური გაერთიანებები, სამხედროები,  
ლაიცისტები, დაპირისპირება ქურთ და თურქ ნაციონალისტებს შორის. 2004 წელს   „თოვლი“ Times 
Book Review-ს მიერ საუკეთესო 10 წიგნს შორის დასახელდა. ფამუქმა 2003 წელს გამოაქვეყნა 
„სტამბოლი“, მისი მოგონებები ოცდაორი წლის ასაკამდე. ნაწარმოები დასურათებულია ფოტოებით 
პირადი ალბომებიდან,    „დასავლელი“ მხატვრებისა და თურქი ფოტოგრაფების ნამუშევრებით. 
წიგნი  ითარგმნა 59 ენაზე და მთელ მსოფლიოში შვიდ მილიონზე მეტიეგზემპლარი გაიყიდა. ფამუქი 
მრავალი უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორია. 2005 წელს ორჰან  ფამუქს  მიენიჭა  „მშვიდობის  
ჯილდო“,  რომელსაც  1950    წლიდან   გასცემს გერმანული საგამომცემლო კავშირი და ის გერმანიაში 
კულტურის სფეროს  ყველაზე მნიშვნელოვან ჯილდოდ ითვლება. „თოვლმა“ საფრანგეთში 
დაიმსახურა „Le Prix Medicis Etranger“, რომელიც ყოველწლიურად საუკეთესო უცხოურ რომანს 
ენიჭება. იმავე წელს ჟურნალ „Prospect“-ის მიერ ორჰან ფამუქი დასახელდა მსოფლიოს ას 
ინტელექტუალს შორის, ხოლო 2006 წელს ჟურნალმა „Time“-მა მსოფლიოს ას გავლენიან პირს 
შორის დაასახელა. არის American Academy of  Arts  and Lel-ters-ისა  და ჩინეთის სოციალურ 
მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო წევრი. ორჰან ფამუქს  მიჰყავს კურსი კოლუმბიის უნივერსიტეტში. 
2006 წელს ორჰან ფამუქს მიენიჭა  ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში. იგი ამ პრემიის 
მფლობელი ერთადერთი თურქი მწერალია. 

* 

ვუძღვნი რუიას 

ისეთი უმანკოები არიან, რომ ჰგონიათ, სიღარიბე დანაშაულია, რომელიც ფულის შოვნისთანავე 
დავიწყებას მიეცემა. 

ჯელალ სალიქი, რვეულებიდან 

ვთქვათ, სიზმარში კაცმა სამოთხე ნახა და იმის ნიშნად, რომ მისი სული ნამდვილად ედემში იყო, 
ყვავილი აჩუქეს. რომ გაიღვიძა, ნახა, რომ ხელში მართლა ყვავილი უჭირავს. 

— ჰოოო? კარგი. მერე? 

სემიუელ ტეილორ კოლრიჯი, რვეულებიდან 

ჯერ მაგიდაზე პატარა სამკაულები, ლოსიონები და კოსმეტიკური საშუალებები დავათვალიერე. 
ხელში ავიღე, დავხედე. პატარა საათი მივატრიალ-მოვატრიალე. შემდეგ ტანსაცმლის კარადაში 
შევიხედე. თაროებზე დაწყობილმა ტანსაცმელმა, აქსესუარებმა და ნივთებმა, რომელიც ყველა ქალს 
სრულყოფს, საშინელი მარტოობის, სიბრალულის და მისი სურვილის გრძნობები მომგვარა. 

აჰმედ ჰამდი თანფინარი, რვეულებიდან 
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1. ჩემი ცხოვრების უბედნიერესი წამი 

რა ვიცოდი, თურმე ჩემს ცხოვრებაში უბედნიერესი წამი რომ ყოფილა. რომ მცოდნოდა კიდეც, 
შევძლებდი ამ ბედნიერების შენარჩუნებას და ჩემი ცხოვრების სხვანაირად წარმართვას? მაშინ 
რომ მივმხვდარიყავი, ეს ადამიანის სიცოცხლეში ყველაზე სანუკვარი გაელვებაა-მეთქი, 
შევეცდებოდი კი, იღბალს ჩავბღაუჭებოდი და ხელი არ გამეშვა? ბედნიერებით გაცისკროვნება 
მხოლოდ ერთ-ორ წამს გაგრძელდა, მაგრამ ეს განცდა დიდხანს  არ  მშორდებოდა  –   საათები..  
მეტიც,  წლები..  ეს    თითქოს   დანაშაულის, ცოდვებისა და სასჯელის, მსოფლიოსა და 
ჟამთასვლის დადგენილი წესებისაგან ჩვენი გათავისუფლების წამიც იყო – 1975 წლის 25 მაისი, 
ორშაბათი.  მგონი, სამს უკლდა თხუთმეტი წუთი.. 

დიდი გრძნობით დავუკოცნე ფუსუნს სიცხისა და სიყვარულისგან ალმოდებული მხრები, 
სათუთად მოვეხვიე ზურგზე, მოვიზიდე და მის ვნებით აღსავსე სხეულს დავეუფლე. მსუბუქად  
ვუკბინე მარცხენა ყურის ბიბილოზე. საყურე წამით  თითქოს ჰაერში  გაიყინა, 

შემდეგ კი ძირს დაეცა. ვნების მორევში ჩაძირულებს საყურისთვის ყურადღება არც კი მიგვიქცევია 
და ერთმანეთის სხეულებით ტკბობა თავდავიწყებით გავაგრძელეთ. 

გარეთ კი ცა მოწმენდილი იყო, როგორც გაზაფხულზე იცის ხოლმე სტამბოლში. ზამთარს 
შეჩვეული სტამბოლელები ქუჩაში სიცხისგან ოფლად იღვრებოდნენ, შენობებში, მაღაზიებში, 
ცაცხვისა და წაბლის ხეების ჩრდილქვეშ კი ისევ გრილოდა. სიგრილის შეგრძნებას კიდევ უფრო 
გვიმძაფრებდა აშმორებული ლეიბი, რომელზეც არხეინად ვნებივრობდით ბავშვებივით 
ტრფობის ალში თავდავიწყებით გახვეულები. ღია აივნიდან ზღვისა და ცაცხვის სურნელით 
გაჟღენთილი გრილი სიო უბერავდა, ტიულის ფარდებს აფრიალებდა და შიშველ სხეულებზე 
სასიამოვნო ჟრუანტელს გვგვრიდა. ჩვენი ოთახი მეორე სართულიდან გადაჰყურებდა უკანა 
ეზოს, რომელიც სავსე იყო ფეხბურთის მოთამაშე ბავშვებით. ისინი ბილწსიტყვაობითა და 
გინებით იკლებდნენ იქაურობას. შუა ალერსის დროს ორივემ ერთდროულად შევნიშნეთ, რომ 
ზუსტად ვიმეორებდით იმას, რასაც ბავშვები გასაბრაზებლად ეძახდნენ ერთმანეთს. მივხვდით, 
ერთი წამით შევჩერდით, თვალებში ჩავხედეთ ერთმანეთს და გავუღიმეთ. თუმცაღა ჩვენი 
ბედნიერება ისეთი დიდი და ღრმა იყო, რომ ეს იმ საყურესავით მიგვავიწყდა. 

მეორე დღეს, შეხვედრისას, ფუსუნმა მითხრა, ცალი საყურე დავკარგეო. 

– აქა მაქვს, საყვარელო. – ვუპასუხე და სკამზე გადაკიდებული პიჯაკის ჯიბეში ჩავყავი ხელი. 
გამახსენდა, რომ წინა დღეს, ფუსუნის წასვლისთანავე დავინახე ცისფერ ზეწარზე დაგდებული 
საყურე, რომლის ბოლოზეც მისი სახელის პირველი ასო იყო გამოსახული, ავიღე და 
ანგარიშმიუცემლად ჩავიდე ჯიბეში. 

– უჰ, არა მქონია, – ვთქვი და ეს ავად მენიშნა, მაგრამ მალევე მომაგონდა, რომ დილით ძალიან 
თბილოდა და სხვა პიჯაკი ჩავიცვი. 

– სხვა პიჯაკის ჯიბეში დამრჩენია. 

– ხვალ მომიტანე რა, არ დაგავიწყდეს, –  მთხოვა ფუსუნმა  და  ფართოდ  გახელილი თვალებით 
შემომხედა, – ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. 

-3- 
 



– კარგი. 

ფუსუნი ჩემი შორეული ღარიბი ნათესავი იყო. ერთი თვის წინ იმისი არსებობაც კი არ მახსოვდა, 
მე კი ოცდაათი წლის მამაკაცი ვიყავი, მალე უნდა დავნიშნულიყავი და ოჯახის უღელი დამედგა.. 
ჩემი საცოლე გახლდათ სიბელი, მშვენიერი ქალიშვილი, რომელიც, საყოველთაო აზრით, 
ძალიან შემეფერებოდა. 

2. ბუტიკი „შანზელიზე“ 

მოვლენები და შეხვედრები, რომლებმაც რადიკალურად შემიცვალა ცხოვრება, ერთი თვის წინ 
დაიწყო, 1975 წლის 27 აპრილს. იმ საღამოს, სეირნობისას, მე და სიბელმა მაღაზიის ვიტრინაში 
„ჯენი კოლონის“ მარკის ჩანთა დავინახეთ. მალე სიბელის დანიშვნას ვაპირებდი. ცოტა ნასვამები 
და უზომოდ ბედნიერები ვალიქონაღის   პროსპექტზე მივსეირნობდით, უკეთ რომ შეგვეგრძნო  
გაზაფხულის თბილი   საღამოს სურნელი. ნიშანთაშიში[1] ახლად გახსნილ მოდურ რესტორან   
„ფუაიეში“[2] დედაჩემსა და მამაჩემთან ერთად ნიშნობა დეტალურად და ვრცლად  
მიმოვიხილეთ. სიბელს ძალიან უნდოდა,  რომ  ნიშნობას  მისი  უახლოესი    მეგობარი, ნურჯიჰანი 
დასწრებოდა. ქალიშვილები ერთმანეთს პარიზის ლიცეუმ „დამ დე სიონიდან“ იცნობდნენ. 
ნურჯიჰანს პარიზიდან ჩამოსვლა რომ მოესწრო,  შევთანხმდით, ნიშნობის ცერემონია ივნისის შუა 
რიცხვებისათვის გადაგვეტანა.  სიბელმა ნიშნობის კაბისთვის ზრუნვა ადრევე დაიწყო. კაბის 
შეკერვა იმ დროის  ყველაზე მოდურ და პრესტიჟულ მკერავ ისმეთ იფექთან გადაწყვიტა. 
შეკვეთაც  მიცემული იყო და ახლა ისღა რჩებოდა, ქალბატონებს  კაბისგაწყობის დეტალები 
განეხილათ. იმ საღამოს სიბელმა და დედაჩემმა პირველად იმსჯელეს, როგორ უნდა 
მორთულიყო ნიშნობის კაბა დედაჩემის ნაჩუქარი მარგალიტებით. ჩემმა სასიმამრომ განაცხადა, 
მსურს, ჩემი ერთადერთი ქალიშვილის ნიშნობა ქორწილივით გრანდიოზული იყოსო. ამ 
საკითხში დედაჩემიც დაეთანხმა. აღსანიშნავია, რომ იმ დროის სტამბოლის ბურჟუაზია ყველა 
გოგონას, რომელსაც პარიზში  რაც  გინდა   განათლება   ჰქონოდა  მიღებული,   
„სორბონადამთავრებულს“ უწოდებდა. წარმოიდგინეთ, რა ბედნიერი იქნებოდა  მამაჩემი და 
როგორ იამაყებდა თავისი სარძლოთი. 

ვახშმობის შემდეგ, სიბელს სახლში რომ მივაცილებდი, მხარზე ხელი გადავხვიე და ამაყად 
გავიფიქრე, ცხოვრებაში ძალიან გამიმართლა და უბედნიერესი ადამიანი ვარ- მეთქი. 
ფიქრებიდან  გამომარკვია  სიბელის  აღტაცებულმა  შეძახილმა:  „რა   ლამაზი ჩანთაა!“ 
მთვრალი კი ვიყავი, მაგრამ მაინც მოვახერხე, ვიტრინა და ის  მაღაზია დამემახსოვრებინა. 

მეორე დღეს, შუადღისას გეზი მაღაზიისაკენ ავიღე იმ ჩანთის შესაძენად, რომელმაც გუშინ ასე 
აღაფრთოვანა სიბელი. უნდა ვთქვა, მამაკაცთა იმ კატეგორიას არ ვეკუთვნი, რომლებიც 
სატრფოს გულის მოგებას საჩუქრებისა და ყვავილების მირთმევით ცდილობენ. ამ ტიპის 
მამაკაცები გამუდმებით ეძებენ ამისთვის მიზეზს.. არ ვიცი, იმ დღეს რა დამემართა, მაგრამ გულის 
სიღრმეში მომინდა, სულ ცოტა ხნით მაინც მეგრძნო თავი ამგვარ მამაკაცად. 

იმხანად შიშლიში, ნიშანთაშიში, ბებექსა და სხვა პრესტიჟულ უბნებში მცხოვრები სტამბოლის 
„გაევროპელებული“ მდიდარი დიასახლისები სამხატვრო გალერეებს კი არა, ბუტიკებს 
ხსნიდნენ, რომლებიც „Elle“-იდან და „Vogue“-ისნაირი უცხოური ჟურნალებიდან გადმოღებული 
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და ადგილზე შეკერილი მოდური ტანსაცმლით იყო  სავსე. მაღაზიებში პარიზიდან და მილანიდან 
კონტრაბანდულად ჩამოტანილი კოსტიუმები და აქსესუარები ეწყო და ეს ყველაფერი ძალიან 
ძვირად იყიდებოდა.  მაღაზიების პატრონები მთელი აზარტით ვაჭრობდნენ თავისნაირი 
მდიდარი და   სახლში ჯდომით გაბეზრებული ქალბატონებისათვის განკუთვნილი ტანსაცმლით.   
ბუტიკ „შანზელიზეს“ მეპატრონე, ქალბატონი შენაი, ჩემი შორეული ნათესავი იყო დედაჩემის 
მხრიდან ფუსუნივით. როცა წლების შემდეგ ქალბატონ შენაის ვთხოვე,   ბუტიკ „შანზელიზესა“ და 
ფუსუნთან დაკავშირებული ძველი ნივთები მოეცა, რაც კი ხელთ ჰქონდა, ყველაფერი 
ულაპარაკოდ გადმომცა და ამით კორექტულად  მაგრძნობინა, რომ ჩემი ცხოვრების  
გარკვეული უცნაური  დეტალები მარტო  მისთვის კი არა, ნაცნობების ფართო წრისთვისაც იყო 
ცნობილი. 

მეორე დღეს, შუადღისას, ბუტიკ „შანზელიზეს“ კარი შევაღე. ბრინჯაოს ზარი  მძიმედ დაირეკა. 
შემძრა ამ ხმამ.. დღესაც კი, იმ ხმას რომ ვიგონებ, უსიამოვნო  ჟრუანტელი მივლის და გულიც 
მეკუმშება. ქუჩაში გაზაფხულის სურნელი   ტრიალებდა.. გარეთ თბილოდა, ამიტომ მაღაზიაში 
შესვლისას სიგრილისა და   სიცარიელის შეგრძნება დამეუფლა. ისიც კი ვიფიქრე, არავინ არ 
არის-მეთქი.  შუადღის მზის შემდეგ თვალები ცდილობდნენ, მაღაზიის სიბნელეს შესჩვეოდნენ.. 

მერე ფუსუნი შევამჩნიე. რა ლამაზი და მომხიბლავია-მეთქი, გავიფიქრე და თან გული ისე 
ამიჩქარდა და ისე ავღელდი, თითქოს უზარმაზარი, ბობოქარი ტალღა შენარცხებოდეს ზღვის 
სანაპიროს. 

– რომელი, „ჯენი კოლონის“ კრემისფერი ჩანთა? შევხედე თუ არა თვალებში, მაშინვე ვიცანი. 

– აი ის, ვიტრინაში მანეკენს რომ უჭირავს, – წავილუღლუღე. 

– მივხვდი,  –  თქვა  და  ვიტრინისაკენ  გაემართა.  უცებ  გაიხადა ყვითელი  ქუსლიანი ფეხსაცმელი, 
ვიტრინაში შედგა მარცხენა ფეხი და თითებზე წითელი ლაქი აუელვარდა. მოხერხებულად 
გადაიწია მანეკენისკენ. ჯერ ფეხსაცმელს დავხედე, შემდეგ გრძელსა და ლამაზ ფეხებს. მაისიც 
არ დამდგარიყო და გარუჯვა უკვე მოესწრო. 

ყვავილებიანი ყვითელი ქვედაბოლო მის გრძელ ფეხებზე უფრო მოკლედ ჩანდა. ჩანთა აიღო, 
დახლს უკან შევიდა და იქიდან დიდი სერიოზულობით მიჩვენა ჩანთის ელვა, შემდეგ ამოიღო 
„ჯენი კოლონის“ ემბლემიანი ფურცელი და ეტიკეტი, სადაც მოხმარების წესები ეწერა. ჩვენი 
თვალები ისევ შეხვდნენ ერთმანეთს. 

– გამარჯობა, ფუსუნ, როგორ გაზრდილხარ, მგონი, ვერ მიცანი. 

– რას ბრძანებთ, ქემალ ბეი, როგორ ვერ გიცანით, მაგრამ მეგონა, თქვენ ვერ მიცანით და 
გამოცნაურება მეუხერხულა, – მიპასუხა. 

სიჩუმე ჩამოვარდა. ჩანთას იმ ადგილას დავაკვირდი, ცოტა ხნის წინ ფუსუნი რომ მითითებდა. 
ჩემდა გასაკვირად, ვგრძნობდი, რომ შინაგანად ვიყავი დაძაბული და ბუნებრივად ვერ 
ვიქცეოდი. არ ვიცი, რა იყო ამის მიზეზი: სილამაზე, მოკლე ქვედაბოლო თუ რამე სხვა. 

– აბა, მომიყევი, რას შვრები. 

-5- 
 



– უნივერსიტეტის გამოცდებისათვის ვემზადები. აქაც ყოველდღე დავდივარ. აქ ხალხთან 
ურთიერთობისა და მათი გაცნობის საშუალება მეძლევა. 

– ძალიან კარგი. რა ღირს ჩანთა? 

ჩანთაზე მიკრულ პატარა ეტიკეტს დახედა და თქვა: – ათას ხუთასი ლირა. ეს იმდროინდელი 
მოხელის დაახლოებით ექვსი თვის ხელფასს უდრიდა. 

– მაგრამ, დარწმუნებული ვარ, შენაი ჰანიმი თქვენ სხვა ფასად მოგცემთ. სახლში წავიდა 
სასადილოდ. ახლა ალბათ სძინავს და ვერ შევაწუხებ. საღამოს თუ გამოგვივლით.. 

– ფასს არა აქვს მნიშვნელობა, – ვუპასუხე და მანერით, რომელსაც მერე ჩვენი ფარული 
შეხვედრებისას ფუსუნი მხიარულად იმეორებდა, უკანა ჯიბიდან საფულე  ამოვიღე და ნოტიო 
ქაღალდის ფული გავუწოდე. ფუსუნმა ჩანთა ჯერ შეფუთა, შემდეგ კი ნეილონის პარკში ჩადო. 
ჩუმად ვადევნებდი  თვალს  მის  თაფლისფერ   მოხდენილ მკლავებს, სწრაფსა და მოხერხებულ 
მიხრა-მოხრას. ამას ისიც გრძნობდა. საქმეს რომ მორჩა, ჩანთა ზრდილობიანად გამომიწოდა. 
მადლობა გადავუხადე და მისიანები  მოვიკითხე. 

–  მამიდა და მამაშენი როგორ არიან (თარიქ ბეის სახელი იმ წუთში  არ  მომაგონდა), მომიკითხე. 
უცებ აღმოვაჩინე, რომ ჩემი ერთი ნაწილი ოცნებობდა,  ფუსუნი სამოთხის მყურდო კუთხეში 
მიემწყვდია და ეკოცნა. სასწრაფოდ   მოვტრიალდი და კარისკენ გავექანე. თან ვბრაზობდი, ეს 
უცნაური ფიქრი რომ ამეკვიატა და თანაც თავს ვაჯერებდი, არც ისეთი ლამაზია-მეთქი. ამ 
ფიქრებში გართული გარეთ გავედი, სადაც გაზაფხულის სითბო ძალიან მესიამოვნა. ჩემი   
საჩუქრით კმაყოფილი ვიყავი. სიბელი  უზომოდ მიყვარდა. გადავწყვიტე, ის მაღაზიაცა და 
ფუსუნიც დამევიწყებინა.. 

 

3. შორეული ნათესავები 

საღამოს, ვახშმობის დროს, დედაჩემს სიბელისთვის ჩანთის ყიდვისას ჩვენს შერეულ ნათესავთან 
– ფუსუნთან შეხვედრის ამბავი მაინც ვუამბე. 

– ჰო, ვიცი, ნასიბეს გოგო შენაისთან რომ მუშაობს მაღაზიაში, აფსუს! – თქვა და დაამატა: 

– უკვე დღესასწაულებზეც აღარ შემოგვივლიან ხოლმე. ძალიან შეირცხვინეს თავი  იმ სილამაზის 
კონკურსში მონაწილეობით. მაღაზიის წინ ყოველდღე გავივლ-გამოვივლი და საწყალ გოგოს 
რომ მივესალმო, არც გული მიშვებს და არც გონება. ხომ  გახსოვს, პატარაობაში როგორ 
მიყვარდა. ნასიბე საკერავად რომ მოვიდოდა,  ბავშვიც თან მოჰყავდა ხოლმე. კარადიდან 
გამოვუღებდი სათამაშოებს და სანამ დედამისი მუშაობდა, ჩუმად თავისთვის ერთობოდა. ნასიბეს 
დედა, ცხონებული  მამიდათქვენი მიჰრივერიცძალიან კარგი ადამიანი იყო. 

– ჩვენ რად გვეკუთვნიან? 

მამაჩემი ტელევიზორს მისჩერებოდა. დედამ კი განმიმარტა, რომ მამამისი (ანუ ბაბუაჩემი ეთჰემ 
ქემალი), რომელიც რესპუბლიკის დამაარსებლის, ათათურქის ტოლი იყო და მასთან   ერთად   
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დადიოდა   დაწყებით   სკოლა   „შემსი   ეფენდის მექთებში“    (ამის დამადასტურებელი სურათებიც 
გვქონდა ოჯახში), სანამ ბებიაჩემს ცოლად  მოიყვანდა, ოცდასამი წლის ასაკში სხვაზე 
დაქორწინებულა. ის საცოდავი ქალი (ანუ ფუსუნის დიდი ბებია), წარმოშობით ბოსნიელი 
ყოფილა და ბალკანეთის ომის   დროს, ედირნეს ევაკუაციისას დაღუპულა. ბაბუაჩემ ეთჰემ 
ქემალისაგან შვილი არ  შესძენია. მაგრამ პირველი ქორწინებიდან (როგორც დედა აღნიშნავდა, 
„სულ ბავშვი“ გათხოვილა) ჰყავდა ქალიშვილი მიჰრივერი (ფუსუნის ბებია), რომელსაც თურმე 
ხან ვინ ზრდიდა და ხან ვინ. მამიდა მიჰრივერი და მისი ქალიშვილი ნასიბე (ფუსუნის დედა) ჩვენი 
ნათესავები კი არა, ახლობლები უფრო იყვნენ, მაგრამ ნათესაობის   დემონსტრირების მიზნით 
დედა მოითხოვდა, რომ ამ ქალებისათვის „მამიდა“ დაგვეძახა. დედაჩემი ვეჯიჰე ბოლო ხანებში 
დღესასწაულებზე ცოტა არ იყოს ცივად ექცეოდა თეშვიქიეს ერთ-ერთ მიყრუებულ ქუჩაზე 
მცხოვრებ „ახლობლებს“, რითაც ისინი გაანაწყენა. ამის მიზეზი კი ის იყო, რომ ფუსუნმა ორი 
წლის წინ, ანუ, როცა  თექვსმეტი წლისა იყო და ნიშანთაშის ქალთა ლიცეუმში სწავლობდა,  
მამიდა  ნასიბეს წახალისებითა და ხელშეწყობით სილამაზის კონკურსში მიიღო მონაწილეობა. 
უფრო მეტიც, როგორც ყური მოვკარით, თურმე ნასიბე, რომელსაც ერთ დროს დედაჩემი 
მფარველობდა, ამაყობდა კიდეც ამ სამარცხვინო ამბით და ამის გამო დედამ მათ საბოლოოდ 
შეაქცია ზურგი. 

მამიდა ნასიბე დიდ პატივს სცემდა და ძალიან უყვარდა თავისზე ოცდახუთი წლით უფროსი 
დედაჩემი. უეჭველია, რომ ამაში დიდი წვლილი მიუძღოდა თავად დედაჩემს, რომლის 
რეკომენდაციითაც ახალგაზრდობაში მამიდა ნასიბე საკერავზე დადიოდა მდიდარ ოჯახებში. 

– ძალიან, ძალიან ღარიბები იყვნენ, –  თქვა დედამ და მერე ნათქვამი რომ  ცოტა შეერბილებინა, 
დაამატა: – თუმცა იმ დროს, მარტო ესენი კი არა, მთელი  თურქეთი ღარიბი იყო. დედა თავის 
მეგობარებსა და ნაცნობებს აწონებდა ნასიბეს, „ძალიან კარგი ადამიანი და შესანიშნავი 
მკერავიაო“ და წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ სახლში იწვევდა სადღესასწაულო კაბების 
შესაკერად. 

ეს ძირითადად მაშინ ხდებოდა, როცა მე სკოლაში ვიყავი, ამიტომ ნასიბეს იშვიათად ვხვდებოდი. 
1956 წლის ზაფხულის მიწურულს კი, დედამ ნასიბე სუადიეში აგარაკზე მიიწვია სასწრაფოდ 
საქორწინო კაბის შესაკერად. ორივენი ისხდნენ აგარაკის მეორე სართულის უკანა ოთახში, 
საიდანაც პალმის ხეებისა და ზღვის საოცრად ლამაზი ხედი იშლებოდა და გვიანობამდე  
არახრახებდნენ  დედაჩემის  „ზინგერს“.   მოსიყვარულე დებივით იქცეოდნენ: ხან ერთმანეთს 
ეხუმრებოდნენ და ხანაც სიცხეზე,  კოღოებსა და შესაკერი ტანსაცმელის მოსწრებაზე 
წუწუნებდნენ. ოთახში მიმოფანტული იყო შესაკერი ტანსაცმელი, ნასიბეს ყუთიდან 
(რომელზედაც სტამბოლის ხედი იყო   გამოსახული) ამოღებული მაკრატელი, ქსოვილის 
ნაკუწები, ძაფები, ნემსები და სხვა ნივთები. 

ამ ცხელ პატარა ოთახში მზარეულ ბექრის ხშირ-ხშირად შეჰქონდა ლიმონათი, რადგანაც ოცი 
წლის ფეხმძიმე ნასიბეს ყოველ წუთს პირი უშრებოდა. სადილის დროს ნასიბე და დედაჩემი 
გვერდიგვერდ ისხდნენ და დედა განუწყვეტლივ აფრთხილებდა, იცოდე, რაზეც ფეხმძიმე ქალს 
თვალი მიუვა, ის აუცილებლად უნდა შეჭამოს, თორემ მახინჯი ბავშვი გაუჩნდებაო. მახსოვს, იმ 
დროს ნასიბეს დიდი მუცლისკენ თვალი გამექცეოდა ხოლმე. აი, მაშინ გავიგე პირველად 

-7- 
 



ფუსუნის არსებობა, თუმცაღა იმ დროს წინასწარ არავინ იცოდა, მომავალი ბავშვი გოგო 
იქნებოდა თუ ბიჭი. 

– ნასიბემ თავის ქმარსაც კი არ შეუთანხმა, ფუსუნს ისე მოუმატა ასაკი  და  სილამაზის კონკურსზე 
შეაგდო, – ამის გახსენებაზე დედაჩემს ხასიათი გაუფუჭდა. –  კიდევ კარგი, არ გაიმარჯვა და 
საბოლოო თავის მოჭრას გადარჩნენ. ეს ამბავი რომ  გახმაურებულიყო, შეიძლება, გოგო 
ლიცეუმიდანაც კი გაერიცხათ.. ლიცეუმი კი დაუმთავრებია, მაგრამ არა მგონია, რამე წესიერი 
განათლება მიეღოს. უკვე  დღესასწაულებზეც  აღარ  მოდიან 

ჩვენთან, რომ ერთი გავიგო მაგათი ამბავი. ყველამ კარგად იცის, დღეს სილამაზის კონკურსებში 
რა კატეგორიის გოგოები და ქალები იღებენ მონაწილეობას. როგორ იქცეოდა? 

დედამ ისიც თქვა, ფუსუნი თურმე უკვე კაცებთან წვებაო. ეს მეც მქონდა გაგონილი ჩემი 
მეგობრებისგან, მაგრამ შევეცადე, ეს უსიამოვნო თემა აღარ გამეგრძელებინა. სიჩუმე 
ჩამოვარდა. 

– იცოდე, არ იცუღლუტო! – გამაფრთხილა დედამ და მრავალმნიშვნელოვნად დამიქნია თითი, 
– გამორჩეულ, კარგსა და ლამაზ გოგონაზე დაინიშნები სადაცაა! აბა ერთი მაჩვენე, რა ჩანთა 
უყიდე სიბელს. მუმთაზ (მამაჩემს მუმთაზი ჰქვია), ნახე, ქემალს სიბელისთვის რა კარგი ჩანთა 
უყიდია! 

– მართლა?  –  იკითხა მამამ.  ისეთი გამომეტყველება ჰქონდა, თითქოს  ჩანთა  ნახა, მოეწონა და 
თავისი შვილისა და მისი შეყვარებულის ბედნიერება გაიზიარა,  მაგრამ ტელევიზორისთვის 
თვალი არ მოუშორებია. 

4. სიყვარული ოფისში 

მამა ტელევიზორს მისჩერებოდა, სადაც პირველი თურქული ლიმონათის  „მელთემის“ 
რეკლამა გადიოდა. შევყოვნდი და ყურადღებით ვუყურე რეკლამას, რომელიც ძალიან 
მომეწონა. „მელთემის“ წარმოება დაიწყო ჩემმა მეგობარმა  ზაიმმა, რომლის მამაც, მამაჩემივით, 
ბოლო ათი წლის განმავლობაში ძალიან გამდიდრდა, ზაიმმა კი მამამისი ძლივს დაიყოლია 
ახალ საქმეში ინვესტიციის  ჩადებაზე. ამიტომაც მთელი გულით მინდოდა, რომ ჩემს მეგობარს 
ბიზნესში წარმატება ჰქონოდა. 

ამერიკაში ვსწავლობდი ბიზნესის ადმინისტრირების განხრით და სამშობლოში დავბრუნდი. 
შემდეგ პირნათლად მოვიხადე სამხედრო ვალდებულება. მამაჩემს უნდოდა, რომ მეც ჩემს 
უფროს ძმასავით მიმეღო მონაწილეობა ყოველდღიურად მზარდი ფაბრიკისა და 
ახალგახსნილი ფირმების მართვაში და, სრულიად ახალგაზრდა, ჰარბიეში[3]    დისტრიბუციისა    
და    ექსპორტის    ფირმა   „სათსათის“     გენერალურ დირექტორად დავინიშნე. „სათსათი“ 
დიდბიუჯეტიანი, საკმაოდ მომგებიანი ორგანიზაცია იყო, მაგრამ ეს ჩემი დამსახურებით კი არა, 
სხვადასხვა ბუხჰალტრული გადათამაშებებით, ფაბრიკა-ქარხნებისა და ჩვენი სხვა ფირმებიდან 
მოგებების  „სათსათში“ გაკეთებული გადმორიცხვების ხარჯზე ხდებოდა. პირველივე    
დღეებიდან ვცდილობდი, არ მესარგებლა „ბოსის შვილობის“ სტატუსით, ვყოფილიყავი 
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თავმდაბალი და რაც შეიძლება ბევრი მესწავლა ჩემზე ოცი-ოცდაათი  წლით უფროსი, მცოდნე 
მოხელეებისაგან და დედისტოლა მკერდსავსე და გამოცდილი ქალბატონებისაგან. 

ჰარბიეში ძველი შენობა მოხუცი მოხელეებივით დაღლილი და დანჯღრეული ავტობუსებისა და 
ტროლეიბუსების ყოველ ჩავლაზე შეზანზარდებოდა ხოლმე. საღამოობით, შენობას ყველა რომ 
დატოვებდა, ჩემი საცოლე სიბელი მაკითხავდა და გენერალური დირექტორის ოთახში 
მივეცემოდით ხოლმე სიყვარულს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან თანამედროვე გოგო იყო და 
ევროპაშიც კარგად ჰქონდა ათვისებული ქალთა უფლებები და ფემინისტური ფრაზები, მისი 
აზრი მდივნებზე არ განსხვავდებოდა დედაჩემის შეხედულებისაგან. ამიტომ ხანდახან მეტყოდა 
ხოლმე, აქ არ გვინდა, თორემ თავი მდივანი მგონიაო. თუმცაღა ვხვდებოდი, რომ ოფისის დიდ 
ტყავის დივანზე მისი შებოჭილობის ნამდილი მიზეზი იყო ქორწინებამდე სექსუალური ცხოვრების 
დაწყების შიში – ჩვეულებრივი მოვლენა იმდროინდელ თურქეთში. 

დასავლური ორიენტაციის ოჯახების ევროპამოვლილი ნარჩევი ქალიშვილები იმ წლებში აქა-იქ 
იწყებდნენ „ქალწულობის“ ტაბუს დარღვევას და შეყვარებულებთან ქორწილამდე დაწოლას. 
სიბელიც გრძნობდა თავს ამაყად, რომ თვითონ ამ „მამაც“ ქალთა შორის იყო. ჩემთან თერთმეტი 
თვის წინ დაწვა (ამდენი ხნის ერთად ყოფნის შემდეგ დაქორწინება 

გვმართებდა!). 

მაგრამ უკვე წლების შემდეგ, რაც დავფიქრდი, არ მინდა, გაზვიადებულად წარმოვაჩინო ჩემი 
შეყვარებულის სიმამაცე. ვინაიდან სიბელი მარტო მას შემდეგ დამნებდა, რაც დარწმუნდა, რომ 
„სერიოზული მიზნები“ მამოძრავებდა (ანუ „ჩემი ნდობა შეიძლებოდა“) და საბოლოოდ მასზე 
აუცილებლად დავქორწინდებოდი. როგორც პასუხისმგებლობით აღსავსე, წესიერი ადამიანი, 
რაღა თქმა უნდა, მართლაც  ვაპირებდი სიბელის ცოლად შერთვას. ეს გულით მინდოდა, მაგრამ, 
რომ არ   მნდომოდა  კიდეც,   მაინც   ვერ მივატოვებდი,    რადგან  „ქალიშვილობა    ჩამაბარა“. 
პასუხისმგებლობის გრძნობა ერთმანეთს თან გვაახლოებდა და თან  მნიშვნელოვან ჩრდილსაც 
აყენებდა ჩვენს 

„თავისუფლებისა და თანამედროვეობის“ ილუზიას, რომელიც ქორწინებამდე  სექსის გაბედვით 
შევქმენით. 

ამ ჩრდილს მაშინაც ვგრძნობდი, როცა სიბელი ჩვენი დაქორწინების აუცილებლობაზე 
ლაპარაკობდა აღელვებით. თუმცაღა ოფისში ნეტარებისა და განცხრომის ლამაზი წუთებიც 
გვქონდა. მახსოვს, როცა ჰალასქარგაზის პროსპექტიდან ავტობუსებისა და ტროლეიბუსების ხმა 
შემოდიოდა და სიბნელეში სიბელს ვეხვეოდი, ვფიქრობდი, სიცოცხლის ბოლომდე ასეთი 
ბედნიერი ვიქნები და ძალიან იღბლიანი კაცი ვარ-მეთქი. ერთხელაც, როცა სიყვარულის შემდეგ 
სიგარას ვაბოლებდი და „სათსათის“  ემბლემიან საფერფლეში ვაფერფლებდი, სიბელი ჩემი 
მდივნის, ზეინაბ ჰანიმის სავარძელში ჩაჯდა ნახევრად შიშველი, ბეჭდვას შეუდგა და 
იმდროინდელ     ჟურნალ-გაზეთებში გავრცელებული კარიკატურებისა და ანეგდოტების 
პერსონაჟის, „სულელი ქერა მდივნის“ გამომეტყველება მიიღო კეკლუცად. 
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5. რესტორან „ფუაიეში“ 

 

რესტორანი „ფუაიე“ გახლდათ იმ დროის ბეიოღლუს, შიშლისა და ნიშანთაშის  მსგავს 
რაიონებში მცხოვრები, გაზეთებში ჟურნალისტების მიერ „ელიტად“   მოხსენიებული მდიდრების 
საყვარელი თავშეყრის ადგილი ფრანგულ სტილში. წლების შემდეგ მოვიძიე და გამოვფინე 
„ფუაიეს“ ყვავილებით მოხატული მენიუ, აფიშა,  ემბლემიანი ასანთი და ხელსაწმენდი. 
მომხმარებლებს ამ ტიპის რესტორნების ევროპულთან მსგავსება თვალში რომ არ 
მოხვედროდათ, მათ „მაჟესტიკს“, „ამბასადორს“ ან „რუაიალს“ კი არ არქმევდნენ, არამედ 
„ქულისს“, „მერდივენს“   ან „ფუაიეს“, რაც მიუთითებდა, რომ დასავლეთის საზღვართან მდებარე 
ქალაქ სტამბოლში ვართ. ახალგამდიდრებულთა შემდეგი თაობა უპირტესობას უკვე  მამაპაპურ 
სამზარეულოსა და ტრადიციულ რესტორნებს ანიჭებდა, ამიტომ შემდგომში  პოპულარული  
გახდა  რესტორნები, რომლებსაც  ერქვა „ჰანედანი“, 

„სულთანი“, „ხონთქარი“, „ფაშა“, „ვეზირი“, ხოლო „ფუაიეს“ მსგავსები   ნელ-ნელა დავიწყებას 
მიეცა. 

იმ საღამოს, ჩანთა რომ ვიყიდე და სიბელთან ერთად ვვახშმობდი „ფუაიეში“, სიბელს ვკითხე: – 
ხომ იცი, დედაჩემს აპარტამენტ „მერჰამეთში“ ბინა აქვს. მოდი  ახლა იქ შევხვდეთ ერთმანეთს. 
თანაც უკანა ოთახი ისეთ ლამაზ ბაღს გადაჰყურებს.. 

–   რატომ,  ფიქრობ,  რომ  ჩვენი   ნიშნობა,  ქორწილი  და  ჩვენი    ერთად   ცხოვრება 
დაგვიანდება? 

– არა, საყვარელო, არც მიფიქრია. 

– შენთან შეხვედრა ფარულად, დამნაშავე საყვარელივით სხვადასხვა ადგილებში,  და თუნდაც 
შენს ბინაში, აღარ მინდა. 

– გეთანხმები. 

– საიდან მოგივიდა ახლა აზრად იმ ბინაში ჩვენი შეხვედრა? 

– კარგი, კარგი, დაივიწყე.. 

„ფუაიეში“ ბედნიერ ხალხს თვალი გადავავლე და ნეილონის პარკიდან ჩანთა ამოვიღე. 

– ეს რა არის? – მკითხა სიბელმა, თითქოს ვერ მიხვდა, რომ რაღაც საჩუქარს ვაძლევდი. 

– სიურპრიზია, გახსენი და ნახე! 

–  მართლა?!  –  ნეილონის პარკს რომ ხსნიდა,  სახეზე  ბავშვური მოუთმენლობა  და ინტერესი 
გამოეხატა, მაგრამ ჩანთაზე დახედვისთანავე აშკარად შეეტყო იმედგაცრუება, რის დამალვასაც 
ცდილობდა. 

– იცანი? – ვკითხე ამაყად. – ის ჩანთაა, იმ საღამოს რომ მოგეწონა. 
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– ჰო, ის არის. რა ყურადღებიანი ხარ. 

– მიხარია, რომ მოგწონს. ნიშნობაზე ეს ჩანთა ძალიან მოგიხდება. 

– სამწუხაროდ, უკვე კარგა ხანია, გადაწყვეტილი მაქვს, ნიშნობაზე რომელი ჩანთა უნდა 
დავიჭირო. მართლა მშვენიერი საჩუქარია, დიდი ყურადღება გამოიჩინე, რომ მიყიდე… მაგრამ, 
არ გეწყინოს… ამ ჩანთას ნიშნობაზე მაინც არ დავიჭერდი, იმიტომ, რომ ყალბია. 

– როგორ? 

– ნამდვილი „ჯენი კოლონის“ ჩანთა არ არის, ქემალ, ფალსიფიკაციაა. 

– კი მაგრამ, როგორ მიხვდი? 

–   ყველაფერზე  ეტყობა,  საყვარელო.  აბა  ერთი  ეს  ნაკერი  ნახე,     მარკა   როგორ 
დაუკერებიათ ტყავზე. აი, ხელში რომ მიჭირავს, ეს კი ნამდვილი „ჯენი კოლონია“, პარიზში მაქვს 
ნაყიდი. ამათი ნაკერების შედარებაც არ შეიძლება. ჯენი კოლონი ტყუილად კი არ არის 
საფრანგეთისა და მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ძვირად ღირებული მარკა. ის ამ იაფფასიან 
ძაფებს არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენებდა. 

ნამდვილი ჩანთის ნაკერებს რომ ვათვალიერებდი, თავს ვეკითხებოდი, ჩემს მომავალ მეუღლეს 
ასეთი გამარჯვებულის გამომეტყველება რატომა აქვს-მეთქი. სიბელს პერიოდულად 
ეხამუშებოდა, რომ იმ ყოფილი ელჩის, ანუ იმ „მოხელის ქალიშვილი“ იყო, რომელმაც თავისი 
პაპის – ფაშის დანატოვარი უკანასკნელი მიწაც კი გაყიდა. წინაპრების თემაზე ლაპარაკი რომ 
ჩამოვარდებოდა, სიბელი თავის გასამხნევებლად  ყოველთვის უსვამდა ხაზს, როგორ უკრავდა 
ბებია პიანინოს, ან როგორ  მონაწილეობდა ბაბუა 

„განმათავისუფლებელ    ომში“,    ხანაც    დედის    პაპის  აბდულჰამიდთან[4]     ახლო 
ურთიერთობებსაც გაიხსენებდა ხოლმე. ეს მონათხრობები ჩემზე დიდ  შთაბეჭდილებას ახდენდა 
და ამ დროს სიბელი კიდევ უფრო მიყვარდებოდა.   1970-იანი წლების დასაწყისში საფეიქრო 
წარმოების, ექსპორტის  განვითარებისა    და სტამბოლის მოსახლეობის სამჯერ მატების 
პროპორციულად სტამბოლში საგრძნობლად გაიზარდა მიწის ფასი, განსაკუთრებით კი ჩვენს 
უბანში. ბოლო ათ  წელიწადში მამაჩემის ფირმა გაძლიერდა, ოჯახის კაპიტალი, სულ მცირე, 
ხუთჯერ   მაინც გაიზარდა, როგორც ბასმაჯის[5] გვარიდანაც ჩანს, საფეიქრო ბიზნესით  
გამდიდრებულ უკვე მესამე თაობას ვეკუთვნოდი.  ამიტომ,  თუ მთელი  სამი    თაობის ღვაწლსა 
და ავტორიტეტს გავითვალისწინებთ, თავი კიდევ უფრო დამცირებულად ვიგრძენი და შევწუხდი, 
როდესაც გავიგე, რომ ჩანთა ყალბი გამოდგა. 

გუნებაშეცვლილი რომ დამინახა, სიბელი ხელზე მომეფერა და მკითხა: –      რა  მიეცი ჩანთაში? 

– ათას ხუთასი ლირა, – ვუპასუხე. – თუ გინდა, ხვალვე წავალ და სხვა რამეში გადავცვლი. 

– არა, საყვარელო, არ გადაცვალო, ფული გამოართვი უკან. იმიტომ, რომ აშკარად შენი  
გაბითურება უცდიათ. 

– მაღაზიის მეპატრონე, შენაი ჰანიმი ჩვენი შორეული ნათესავია. – ვთქვი და გაკვირვების 

გამოსახატავად წარბები ავზიდე. 
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სიბელმა  გამომართვა ჩანთა, რომელიც უაზროდ  მეჭირა და ღიმილით    მითხრა:  – საყვარელო, 
ასეთი განათლებული,  ჭკვიანი  და  კულტურული  ხარ,  მაგრამ   აზრზე მოსვლასაც ვერ ასწრებ, 
ქალები ისე გირევენ ჭკუას. 

 

6. ფუსუნის ცრემლები 

 

მეორე დღეს, შუადღეზე, ისევ დავიჭირე პარკი და ბუტიკ „შანზელიზესაკენ“  გავემართე. ზარი 
რომ დავრეკე და მაღაზიაში შევედი, ისევ დამეუფლა სიგრილისა და სიცარიელის შეგრძნება და 
ისევ გავიფიქრე, არავინ არის-მეთქი. ნახევრად ბნელ  მაღაზიაში სიჩუმე სუფევდა, რომელსაც 
მარტო იადონის საამო ჭიკჭიკი არღვევდა.  ყვავილების ქოთნის გვერდით ფუსუნის ჩრდილი 
შევნიშნე. გასახდელთან იდგა და  ტანსრულ ქალბატონს ტანსაცმელის არჩევაში ეხმარებოდა. 
ფუსუნს სუმბულებითა და  მინდვრის ყვავილებით მოხატული ბლუზა ეცვა. საოცრად უხდებოდა. 
რომ დამინახა, ტკბილად გამიღიმა.. 

– მგონი, არ გცალია. – ვუთხარი და თვალით გასახდელი ოთახისკენ ვანიშნე. 

– მალე გავთავისუფლდები. – მიპასუხა. 

იადონი გალიაში განუწყეტლივ დახტოდა, ხან ზემოთ დასკუპდებოდა, ხანაც ქვემოთ. თვალი 
ევროპიდან ჩამოტანილი ბრჭყვიალა ნივთებისა და კუთხეში მიყრილი ჟურნალებისკენ გამექცა, 
მაგრამ ყურადღებას ვერაფერზე ვამახვილებდი, დაძაბული ვიყავი. ვუყურებდი და მეგონა, რომ 
დიდი ხნის ნაცნობი და ახლობელი იყო. მე მგავდა. ბავშვობაში ფუსუნივით ხვეული შავი 
(მართალია, ახლა უკვე ოქროსფრად ჰქონდა შეღებილი) თმა მქონდა, რომელიც ასაკის 
მომატებასთან ერთად გამისწორდა. ვგრძნობდი, რომ ძალიან კარგად მესმოდა მისი. ტანზე 
მომდგარ ბლუზაში მკაფიოდ იკვეთებოდა მისი სხეულის ბუნებრივი სიმშვენიერე და 
ოქროსფრად შეღებილი თმა. უსიამოვნოდ გამახსენდა, რომ ჩემი მეგობრები „პლეიბოიდან“ 
გადმომხტარს“  ეძახდნენ. ნეტა იმათთან თუ წოლილა? საოცარ გოგოზე უნდა დაინიშნო, 
სასწრაფოდ  დაუბრუნე ჩანთა, ფული გამოართვი და აქედან მოუსვი-მეთქი, თავს შევუძახე. 
გარეთ, ნიშანთაშის მოედნისკენ იქამდე ვიყურებოდი, ვიდრე ვიტრინის მინაში ფუსუნის   
უმშვენიერესი გამოსახულება არ აირეკლა. 

ქალმა, რომელიც ტანსაცმელს ისინჯავდა, არაფერი იყიდა და ოხვრითა და ბუზღუნით გავიდა 
მაღაზიიდან. 

– გუშინ საღამოს დაგინახეთ. – მითხრა და მომხიბვლელად გამიღიმა. შევამჩნიე, რომ ტუჩებზე 
ღია ვარდისფერი პომადა ჰქონდა წასმული. „მის ლის“ მარკის  იაფფასიანი პომადა იმ დროს 
ძალიან პოპულარული იყო და საოცრად უხდებოდა. 

– მართლა? როდის დაგვინახე? 

– საღამო ხანს. თქვენ სიბელ ჰანიმთან ერთად იყავით. ქუჩის მოპირდაპირე  მხრიდან შეგამჩნიეთ. 
ალბათ სავახშმოდ მიდიოდით. 
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– კი, ერთად ვივახშმეთ. 

– როგორ უხდებით ერთმანეთს! – ისე თქვა, როგორც ახალგაზრდების  ბედნიერებით 
გახარებულ მოხუცებს სჩვევიათ ხოლმე. 

აღარ მიკითხავს, სიბელს საიდან იცნობდა. 

– შენთან პატარა თხოვნა გვაქვს. – ჩანთის ამოღებისთანავე რაღაცნაირი სირცხვილი და 
აღელვება ვიგრძენი. – ამის უკან დაბრუნება გვინდა. 

– რა პრობლემაა, შევცვალოთ, თუ გნებვათ, აი, ამ მოდურ ხელთათმანებს მოგცემთ, ან ცოტა ხნის 
წინ მივიღეთ აი ეს ჩანთა და ამაში გადაგიცვლით. რა, სიბელ ჰანიმს ჩანთა არ მოეწონა? 

– არა შეცვლა არ მინდა, ფულს დავიბრუნებ. – ვთქვი დარცხვენით. სახეზე გაოცება და შიში 
გამოეხატა. 

– კი მაგრამ, რატომ? 

– ეს ჩანთა ნამდვილი „ჯენი კოლონი“ არ არის, ყალბი ყოფილა. 

– როგორ?! 

– მე ასეთი რამეებისა არაფერი გამეგება. – წავილუღლუღე უნიათოდ. 

– ჩვენთან ასეთი რამე გამორიცხულია. – თქვა მკაცრად. – ფული ახლავე გინდათ? 

– დიახ. 

სახეზე  გაბრაზება  დაეტყო.  ისე  დავიძაბე,  რომ გავიფიქრე,  „ღმერთო, როგორ  არ 
მომაფიქრდა, ჩანთა ურნაში ჩამეგდო და სიბელისთვის კი მეთქვა, ფული უკან დავიბრუნე-  
მეთქი“. 

–  ძალიან გთხოვ, არ იფიქრო, თითქოს ამაში შენ ან შენაი  ჰანიმს გადანაშაულებდეთ. 
მოგეხსენება, ევროპაში რაც კი მოდაში შემოვა, ჩვენ, თურქები, უმალვე დიდი წარმატებით 
ვაყალბებთ. – ვთქვი და გაღიმება ვცადე, – ჩემთვის (ალბათ ჯობდა მეთქვა ჩვენთვის- მეთქი) 
მთავარია, რომ ჩანთამ თავისი მოვალეობა შეასრულოს და ქალს მოუხდეს. სულ არ 
მაინტერესებს მისი მარკა, ორიგინალია თუ არა, ვინ შეკერა და ასეთი რამეები. – ეს ყველაფერი 
ისე წარმოვთქვი, რომ ეს სიტყვები ორივეს არადამაჯერებლად გვეჩვენა. 

– ფულს აუცილებლად დაგიბრუნებთ. – მითხრა მკაცრად. ბედს დავემორჩილე და ჩემი უხეშობით 
დარცხვენილმა უხმოდ განზე გავიხედე. 

იმ სამარცხვინო წამების მიუხედავად, ვიგრძენი, რომ ფუსუნი უცნაურად იქცეოდა და იმას არ 
აკეთებდა, რაც უნდა ექნა. სალაროს ისე მისჩერებოდა თითქოს იქ ჯინი იყო ჩაბუდებული და 
ახლოს არ ეკარებოდა. სახე ჭარხლისფერი გახდომოდა, თვალები კი გაწყლიანებოდა. ამის 
დანახვაზე ავღელდი და მისკენ ორი ნაბიჯი გადავდგი. 

ჩუმად ტიროდა. როგორ მოხდა, ზუსტად არ ვიცი.. მერეც ვერ ვიხსენებდი, თუ როგორ 
აღმოვჩნდი მასთან და ჩავეხუტე. მანაც თავი მკერდზე დამადო. 
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– მაპატიე, ფუსუნ. – ჩავჩურჩულე და რბილ თმასა და შუბლზე მოვეფერე. 

– კარგი, დამშვიდდი, საბოლოოდ ჩანთა ფალსიფიცირებული აღმოჩნდა. 

გულამომჯდარი ტიროდა ბავშვივით. ცოტა გაჩერდა და მერე ისევ ასლუკუნდა. რამდენიმე წამით 
ჩავეხუტე, გრძელ, ლამაზ მკლავებსა და სხეულზე შევეხე და მისი მკერდი შევიგრძენი. თავბრუ 
დამესხა. ყოველი მიახლოებისას გამძვინვარებული ვნების ჩასახშობად გაუცნობიერებლად 
ვცდილობდი, ჩემი თავისთვის მასთან ნათესაობა შემეხსნებინა და ისე მოვქცეულიყავი, თითქოს 
უკვე წლები იყო, რაც ვიცნობდი: „ძნელად მომტაცებს გულს. ის ხომ ჩემი ტკბილი, ლამაზი, 
უმცროსი დაიკოა!“ რაღაც  მომენტში, ალბათ იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ შემეხსენებინა ჩემი 
თავისათვის მასთან ნათესაობა, ვიგრძენი, რომ საოცრად ვგავდით ერთმანეთს 
ძვალწვრილობით, გრძელი კიდურებითა და მხრებით. თორმეტი წლით უმცროსი გოგო რომ 
ვყოფილიყავი,  ალბათ,  ასეთი აღნაგობა მექნებოდა. 

–   სანერვიულო   არაფერია,   –   ვეუბნებოდი   და  თან   ლამაზ,  ოქროსფერ   თმებზე ვეფერებოდი. 

– სალაროს ვერ გავხსნი და ფულს ვერ დაგიბრუნებთ. შენაი ჰანიმს, როცა სადილადმიდის, 
სალაროს გასაღებიც თან მიაქვს. ძალიან მწყინს. 

თავი ისევ მკერდზე დამადო და ტირილი განაგრძო. ლამაზმანის თმებს ფაქიზად 
ვეალერსებოდი. 

– აქ ფულის გულისთვის კი არა, ადამიანების გასაცნობად და დროს გასაყვანად ვმუშაობ. 

–  ამბობდა სლუკუნ-სლუკუნით. 

– ისე, ფულისთვისაც შეიძლება მუშაობდეს კაცი. – ვთქვი სულელურად და გულგრილად. 

– მართალია. მამაჩემი პენსიაზე გასული მასწავლებელია.. ორი კვირის წინ  თვრამეტი 
შემისრულდა, არ მინდა, რომ ოჯახს ტვირთად დავაწვე. 

უცებ თავადვე შემეშინდა იმ ვნებააშლილი ცხოველისა, რომელმაც ჩემში გაიღვიძა და 
სასწრაფოდ გავუშვი ხელი მის თმას. ფუსუნმაც იგრძნო, მოწესრიგდა და ერთმანეთს 
მოვშორდით. 

– ძალიან გთხოვ, არავის არ უთხრა, რომ ვიტირე. – მითხრა თვალების სრესით. 

– სიტყვას გაძლევ, ფუსუნ. ჩვენ ეს საიდუმლო გვაერთიანებს. დავინახე, რომ გაეღიმა. 

– მოდი ამ ჩანთას დავტოვებ, ფულისთვის კი მერე შემოვივლი. 

– არა, თქვენ ნუ მოხვალთ. შენაი ჰანიმი თავს მოიკლავს, ყალბი არ არის, ეს როგორ მკადრეთო 
და თქვენც გაგანაწყენებთ. 

– მაშინ სხვა რამეში გადავცვალოთ. 

– აი, ამას კი მე აღარ დავუშვებ. – თქვა ამაყი და თავმომწონე ქალის გამომეტყველებით. 

– არა, მართლა არა აქვს ამას ჩემთვის არსებითი მნიშვნელობა. – ვუპასუხე. 
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– ჩემთვის კი აქვს, – მითხრა მტკიცედ. – როგორც კი მოვა, მაშინვე გამოვართმევ შენაი ჰანიმს 
ფულს. 

– კარგი რა, არ მინდა, რომ უფრო განერვიულდე. 

– არა, უკვე ვიცი, რაც უნდა ვთქვა. ვეტყვი, სიბელ ჰანიმს უკვე ჰქონია ასეთი ჩანთა და ამიტომ 
გადაწყვიტა მისი უკან დაბრუნება-მეთქი. წინააღმდეგი ხომ არ იქნებით, ასე რომ ვუთხრა? – 
გამიღიმა. 

– ეგ ძალიან კარგად მოიფიქრე, მეც მაგას ვეტყვი შენაი ჰანიმს. 

– არა, ნურაფერს ეტყვით. ხომ ვიცი, იმდენს ილაპარაკებს, შეიძლება
 კიდეც გადაგაფიქრებინოთ. მაღაზიაშიც ნუღარ მოხვალთ, ფულს დეიდა ვეჯიჰეს 
გადავცემ. 

– მოდი რა, ამ საქმეში დედაჩემს ნუ ჩავრევთ, ხომ იცი, ძალიან ცნობისმოყვარეა.. 

– აბა, ფული სად დაგიტოვოთ? – მკითხა ფუსუნმა გაკვირვებით. 

– თეშვიქიეს პროსპექტ ¹131-ში, აპარტამენტ  „მერჰამეთში“  დედაჩემის ბინა   მაქვს დაკეტილი. 
ამერიკაში წასვლამდე მთელი დღე იქ ვმეცადინეობდი, ხანდახან მუსიკასაც ვუსმენდი. ძალიან 
ლამაზი ეზო აქვს უკან.. ახლაც სწორედ იქ დავდივარ  შესვენებაზე ორიდან ოთხამდე და ჩემთვის 
წყნარად ვმუშაობ. 

– კარგი. იქ მოგიტანთ ფულს. ბინის ნომერიც მითხარით. 

– ბინა ოთხი. მეორე სართულზეა. აბა, ნახვამდის. 

ეს ბოლო სიტყვები ძლივს წარმოვთქვი, რადგანაც გული გამეტებით მიცემდა. ძალ-ღონე 
მოვიკრიბე და გარეთ გასვლამდე კიდევ ერთხელ გავხედე. გარეთ   
ერთდროულადსირცხვილისა და ბედნიერების შეგრძნება დამეუფლა და ნიშანთაშის 
ტროტუარები საოცრად განათებული მეჩვენა. ფეხებს თავისით მივყავდი ტენტით გადახურულ 
ტროტუარზე (მაღაზიების წინა ნაწილს გასაგრილებლად ტენტით ხურავდნენ), უცებ ვიტრინაში 
ერთი დოქი დავინახე, გაუცნობიერებლად შევედი მაღაზიაში და ვიყიდე. შემდგომ, თითქმის ოცი 
წლის განმავლობაში, ჩვენი სადილის სუფრას ამშვენებდა ეს დოქი, როგორც ყველა იმ ბედნიერი 
თუ უბედური დღის უტყვი მოწმე. 

ნაშუადღევს სახლში დაბრუნებული რომ დამინახა, დედას თან გაუხარდა და თანაც ცოტა არ 
იყოს შეშფოთებულმა მკითხა, ხომ მშვიდობააო. დედა გადავკოცნე, ჩემი ნაყიდი დოქი ვუჩვენე 
და ვუთხარი: – აპარტამენტ „მერჰამეთის“ ბინის გასაღები მომეცი რა. ხანდახან ოფისში ისეთი 
ხმაური და ხალხმრავლობაა, რომ ვერ ვახერხებ მუშაობას. ვნახავ, იქნებ ის ბინა გამომადგეს?  
მახსოვს,  ახალგაზრდობაში   იქ ვიკეტებოდი    და მშვიდად ვმეცადინეობდი. 

– იქაურობა მტვრით  არის  სავსე.  –  თქვა  და  წითელ  ლენტზე აცმული  გასაღებები გამომიტანა 
თავისი ოთახიდან. 

–  ყვავილებით  მოხატული  ქუთაჰიური[6]  წითელი  ლარნაკი  გახსოვს? სახლში  ვერ ვპოულობ. 
ნახე ერთი, იქ ხომ არ წამიღია. ისე, ერთს გირჩევ, ძალიან ბევრს ნუ იმუშავებ. მამაშენი 

-15- 
 



თავდაუზოგავად შრომობდა, რომ თქვენთვის ყველაფერი შეექმნა.  თქვენ კი, სანამ 
ახალგაზრდები ხართ, გაერთეთ და იბედნიერეთ. ბევრი ისეირნეთ შენ და სიბელმა, 
გაზაფხულით დატკბით. 

გასაღებს ხელში რომ მიდებდა, თვალი თვალში მრავალმნიშვნელოვანად გამიყარა და მითხრა, 
ჭკუით იყავიო. ბავშვობიდან დედა ამ მზერით, როგორც წესი, ცხოვრებაში მოსალოდნელ 
საფრთხეებზე მიგვანიშნებდა. 

 

7. აპარტამენტი „მერჰამეთი“ 

 

დედამ აპარტამენტ „მერჰამეთში“ ბინა ოცი წლის წინ შეიძინა ფულის დასაბანდებლად, ხანდახან 
კი დასვენებისა და განმარტოების მიზნით. მაგრამ ცოტა ხანში ძველი, მოდიდან გასული ნივთების 
საწყობად გამოყენება დაიწყო. სახლის უკან დიდი წაბლისხეებიანი ეზო იყო, საიდანაც 
ფეხბურთის მოთამაშე ბავშვების მხიარული ჟრიამული ისმოდა. ბავშვობაში ძალიან მიყვარდა ამ 
უცნაურსახელიანი შენობის ისტორიის მოსმენა. 

1934 წელს, მას შემდეგ, რაც ათათურქმა გამოსცა კანონი იმის შესახებ, რომ თურქეთის მთელ 
მოსახლეობას გვარები უნდა მიეღო, სტამბოლის ბევრ შენობას მისი მფლობელის გვარი მიენიჭა. 
იმ დროს სტამბოლში, ისევე როგორც ოსმალურ ეპოქაში, ჯერ კიდევ არ იყო განსაზღვრული 
ქუჩების დასახელება და ნუმერაცია. ამიტომ მისამართების აღნიშვნა ხდებოდა იქ მცხოვრები 
მდიდარი ოჯახების გვარების მიხედვით (ამ ჩემს მონათხრობში ხსენებული მდიდრების 
უმეტესობის სახლებს სწორედ მათივე სახელები ერქვა). იმავე პერიოდის კიდევ ერთი მოდური 
ტენდენცია იყო შენობებისათვის საყოველთაო პრინციპებისა და ზოგადსაკაცობრიო 
ღირებულებების აღმნიშვნელი ისეთი სიტყვების დარქმევა, როგორიცაა მაგალითად: 
„თავისუფლება“, „შემწეობა“, „სათნოება“ და  ა.შ. მაგრამ, როგორც დედა იტყოდა, ისინი, ვინც  
შენობებს  ასეთ სახელებს  აძლევდა, თვითონვე არღვევდა ამ პრინციპებს. აპარტამენტ 
„მერჰამეთის“[7] აშენება დაუწყია ერთ ძალიან მდიდარ მოხუცს, რომელიც პირველი მსოფლიო 
ომის დროს შავ ბირჟაზე შაქრის ბიზნესით გამდიდრებულა. თურმე უნდოდა, რომ ეს შენობა    
საქველმოქმედო მიზნებისათვის გამოეყენებინა და მიღებული შემოსავალი ღარიბებისათვის 
დაერიგებინა. ეს რომ შეიტყო მისმა ორმა ვაჟმა (ერთ-ერთის   ქალიშვილი ჩემთან სწავლობდა 
დაწყებითში), მოსყიდული ექიმის ცნობის   საფუძველზე მოხუცებული შეურაცხადად 
გამოაცხადეს, დავრდომილთა  თავშესაფარში უკრეს თავი და შენობას დაეპატრონნენ, თუმცაღა 
ძველი სახელი არ შეუცვლიათ. 

მეორე დღეს, ოთხშაბათს, 1975 წლის 30 აპრილს, ორიდან ოთხ საათამდე აპარტამენტ 

„მერჰამეთის“ ბინაში ველოდი ფუსუნს, მაგრამ არ მოვიდა. გული ცოტათი გამიტყდა, ჭკუა 
დამებნა, ოფისში დაბრუნებისას აღელვებული და აფორიაქებული ვიყავი.  მომდევნო დღეს ისევ 
მივედი ჩემს სახლში, მაგრამ ფუსუნი კვლავ არსად ჩანდა. უჰაერო ოთახებში დავბორიალებდი. 
სათითაოდ დავათვალიერე დედაჩემის გადაყრილი  ძველი ვაზები, ტანსაცმელი, ჩვენი 
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ბავშვობის დროინდელი ნივთები, რომელთა  არსებობა თითქმის აღარც მახსოვდა, მამაჩემის 
ფოტოსურათები და ამგვარად შევეცადე ჩემი მღელვარების ჩახშობას. 

მეორე დღეს, ბეიოღლუში, რესტორან „ჰაჯი არიფინიში“ ვსადილობდი ჩვენი  ფირმის 
კაისერის[8] ფილიალის ხელმძღვანელ აბდულქერიმთან (ჩემი ჯარის  მეგობარი იყო) ერთად. 
ჩემდაუნებურად სადილობისას სირცხვილით გამახსენდა, როგორ ველოდებოდი ორი დღის 
განმავლობაში ფუსუნს. გადავწყვიტე დამევიწყებინა ფუსუნიც, ყალბი ჩანთაცა და ყველაფერიც, 
მაგრამ ოცი წუთის შემდეგ საათს დავხედე  და წარმოვიდგინე, რომ ფუსუნი ფულის მოსაცემად 
მოდიოდა ჩემი სახლისაკენ.   ამის გაფიქრებისთანავე აბდულქერიმს დამაჯერებელი ტყუილი 
ვუთხარი, სადილი  სწრაფად  დავამთავრე  და აპარტამენტ „მერჰამეთისაკენ“ გავიქეცი. 

სახლში შესვლიდან ოცი წუთის შემდეგ კარზე ფუსუნმა დარეკა. უფრო სწორად, მხოლოდ 
ფუსუნს შეეძლო, ზარი დაერეკა. კარის გასაღებად რომ მივდიოდი, გამახსენდა, წინა ღამით იგივე 
სცენა ვნახე სიზმარში: ფუსუნს სახლის კარს ვუღებდი. 

ფუსუნს ხელში ქოლგა ეჭირა. თმები დასველებოდა. ყვითელი ყვავილებიანი კაბა ეცვა. 

– ააა, მეგონა დაგავიწყდი. შემოდი. 

– ნუ შეწუხდებით, ფულს დაგიბრუნებთ და წავალ.  –  მითხრა და ნახმარი  კონვერტი გამომიწოდა. 

კონვერტი არ გამოვართვი, მკლავზე ხელი მოვკიდე, შემოვიყვანე და კარი დავხურე. 

–  გარეთ  თავსხმაა,  –  სიტყვის  მასალა  იყო,  თორემ  სინამდვილეში  წვიმა არც  კი შემინიშნავს. 
– შემოდი, არ დასველდე. სწორედ ახლა ჩაის ვამზადებდი და ცოტა გათბები. 

სამზარეულოში  გავედი. 

უკან რომ შემოვბრუნდი, ფუსუნი დედაჩემის ძველ ტანსაცმელს, ანტიკვარიატს, ფაიფურის 
ფიგურებს, დამტვერილ საათებს, ქუდის კოლოფებსა და სხვა წვრილმანს ათვალიერებდა. 
უფრო მხიარული და სასიამოვნო გარემო რომ შემექმნა, დაწვრილებით ვუამბე ამ ნივთების 
წარმოშობის ისტორია – ამ ნივთების ნაწილი შეძენილი იყო ნიშანთაშისა და ბეიოღლუს მოდურ 
მაღაზიებში, ნაწილიც ანტიკვარიატით მოვაჭრეებთან. ზოგი  დედას ევროპაში მოგზაურობებიდან 
ჰქონდა ჩამოტანილი. მერე ძველი ნივთები ბეზრდებოდა და ბოლოს აქ უყრიდა თავს. 
ნაფტალინის სუნით გაჟღენთილი  მტვრიანი კარადებიც გამოვაღე და ვუჩვენე ნაჭრები, ჩვენი 
ნაქონი სათამაშოები,  მათ შორის სამთვლიანი ველოსიპედი, რომლითაც მერე ფუსუნიც 
დადიოდა (დედა ნახმარ სათამაშოებს ღარიბ ნათესავებს ურიგებდა), დედას ძველმოდური 
ქუდები თავის კოლოფებიანად, დედა რომ ეძებდა, ის ქუთაჰიური ლარნაკი და კიდევ ბევრი რამე. 

შემდეგ ბროლის საშაქრე ავიღე, რომელმაც ორივეს ბაირამები[9] გაგვახსენა. ბაირამის დროს 
ფუსუნი და მისი ოჯახი რომ გვესტუმრებოდნენ, სწორედ ამ ბროლის საშაქრეში ჩაწყობილი  
კანფეტებით  ვუმასპინძლდებოდით. 

– გახსოვთ, რომელიღაც ბაირამზე, ქუჩაში რომ ვიხეტიალეთ, შემდეგ მანქანითაც  რომ 
გამასეირნეთ? – მკითხა ფუსუნმა და თვალები საოცრად გაუბრწყინდა. 
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– კი, მახსოვს ის დღე. მაშინ ძალიან პატარა იყავი, ახლა კი ლამაზი და მომხიბვლელი 
ახალგაზრდა ქალი ხარ. 

– გმადლობთ, უკვე უნდა წავიდე. 

– ჯერ რომ ჩაი არ დაგილევია. თანაც ისევ წვიმს. 

აივნის კარებთან მივიყვანე და ფარდა გადავწიე. ფუსუნი უცხო სახლში მოხვედრილი ბავშვივით 
ინტერესით იყურებოდა გარეთ. თვალს ვერ ვაშორებდი მის ლამაზ კისერს, სახესა და მოხდენილ 
სხეულს, რომელზეც ახლოდან პაწაწინა ჭორფლი შევამჩნიე. მისი მოფერების სურვილმა 
შემიპყრო. ხელი თითქოს თავისით გამექცა და თმის სამაგრს შეეხო. სამაგრზე ორი ლამაზი 
ყვავილი იყო გამოსახული. 

– თმა დაგსველებია. 

– მაღაზიაში რომ ვიტირე, ხომ არავის უთხარით? 

– არა, არ მითქვამს. ისე კი ძალიან მაინტერესებს, რატომ იტირე? 

– რატომ? 

– იცი, ეს დღეები სულ შენზე ვფიქრობ, ძალიან ლამაზი და ყველასგან გამორჩეული ხარ. მახსოვს 
ერთი პატარა, შავტუხა ბავშვი  იყავი და როგორ   წარმოვიდგენდი,  ასე  თუ გალამაზდებოდი. 

როგორც ზრდილ და ლამაზ გოგონებს სჩვევიათ ხოლმე, კომპლიმენტზე ნაზად გამიღიმა. 
ერთხანს სიჩუმე ჩამოვარდა. შემდეგ ნაბიჯი უკან გადადგა. შევეცადე თემა შემეცვალა. 

– შენაი ჰანიმმა რა გითხრა, ძალიან გაბრაზდა თუ აღიარა, რომ ჩანთა ყალბი იყო? 

– ძალიან გაჯავრდა, მაგრამ, როცა გაიგო, რომ ჩანთა დატოვეთ და ფულის უკან მიღება 
გინდოდათ, ურთიერთობის გამწვავებას მოერიდა. მითხრა, დაივიწყეო.   რატომღაც მგონია, 
იცოდა, რომ ჩანთა ორგინალი არ იყო. არ იცის, რომ აქა ვარ. ვუთხარი, შუადღეზე შემოიარა და 
ფული წაიღო-მეთქი. ახლა კი მართლა დროა წავიდე. 

– არა, არა, უჩაიოდ არ გაგიშვებ! 

სამზარეულოდან ჩაი შემოვიტანე. ვუყურებდი, როგორ აცივებდა ჩაის სულის შებერვით და 
როგორ სვამდა. რაღაც აღფრთოვანების, სირცხვილისა და სიხარულის გრძნობა დამეუფლა.. 
ხელი დაუკითხავად შეცურდა მის თმაში და მოფერება დაუწყო. თავი მის სახესთან ახლოს მივწიე 
და როცა შევნიშნე, რომ წინააღმდეგობის გაწევას არ აპირებდა, ტუჩებში ვაკოცე. გაწითლდა. 
ხელებში ცხელი ჩაის ფინჯანი ეჭირა და ზედმეტი მოძრაობის გაკეთება ვერ მოახერხა. თან 
გამიბრაზდა და თანაც ეტყობოდა, რომ ძალიან დაიბნა. 

– კოცნა მიყვარს, მაგრამ აქ, თქვენთან, გამორიცხულია! 

– ხშირად გიკოცნია? – ვკითხე სასხვათაშორისოდ. 

– რა თქმა უნდა. 
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ეს თქვა და ისე გადმომხედა, რომ მის მზერაში იგრძნობოდა სინანული იმის გამო, რომ ყველა 
კაცი ერთნაირია. იმავე გრძნობით მოავლო თვალი სახლს. მივხვდი, რომ სიტუაციის  
გაანალიზებას ცდილობდა. 

თვალით კუთხეში მდგარ ჟურნალების მაგიდაზე მიმანიშნა. იქ კონვერტი დავინახე. 

– ფული იქ დავდე. – გაიმეორა და წასასვლელად მოემზადა. 

– ჩაი დალიე და ისე წადი. 

– მართლა ძალიან ვიგვიანებ. – თქვა, მაგრამ არ წავიდა. 

ჩაი დავლიეთ, ჩვენს საერთო ნათესავებზე, ჩვენს ბავშობასა და სხვა უამრავ რამეზე ვისაუბრეთ, 
თანაც ისე, რომ არც არავინ გაგვიკიცხავს და არც ზედმეტად შევხებივართ ვინმეს. ბოლოს 
აღნიშნა, დედაჩემი ძალიან დიდ პატივს სცემდა დედაშენს, მაგრამ მისი ეშინოდათ კიდეცო. 
გაიხსენა, როგორ ანებივრებდა ბავშვობაში დედაჩემი, როცა ჩვენს ოჯახში საკერავზე მოსულ 
დედას მოჰყვებოდა. სახლში რაც კი სათამაშო გვქონდა, თურმეყველაფერს ფუსუნს აძლევდა. იმ 
ავად სახსენებელ სილამაზის კონკურსამდე ჩვენი მძღოლის, ჩეთინის ხელით ყოველ დაბადების 
დღეზე უგზავნიდა საჩუქრებს, რომელთა ნაწილიც დღემდე ჰქონია შენახული. დედაჩემი თურმე 
იმასაც კი ითვალისწინებდა, რომ ფუსუნი სწრაფად იზრდებოდა და საჩუქრად ერთი ზომით დიდ 
ტანსაცმელს ყიდულობდა. ასე უჩუქებია ერთხელ ინგლისურქინძისთავიანი შოტლანდიური 
ქვედაბოლო, რომელიც ერთი წლის შემდეგ მორგებია და ისე მოსწონებია, რომ შემდეგ 
დიდხანს, მოდიდან გასულიც კი, მინი-კაბად უტარებია. ამაზე ვუთხარი, ნიშანთაშიში იმ 
ქვედაბოლოთი დანახული მყავხარ-მეთქი და ის იყო სიტყვა უნდა ჩამოვარდნილიყო მის 
მოხდენილ ტანსა და ფეხებზე, რომ მყისვე შევცვალეთ თემა. შემდეგ გავიხსენეთ მოსულელო ძია 
სურეია, რომელიც გერმანიიდან ხშირად ჩამოდიოდა და ჩამოსვლისთანავე ცდილობდა, 
ნათესავებს შორის აწ უკვე შესუსტებული კავშირები აღედგინა. ამისათვის მოივლიდა ხოლმე 
ოჯახებს და მისი შემწეობით ერთმანეთის ამბავს ვიგებდით. 

– ის ბაირამი რომ ვახსენე, მანქანით რომ გავისეირნეთ, სახლში სხვებთან ერთად  ძია სურეიაც 
იყო. – აღნიშნა ფუსუნმა. შემდეგ უცებ წამოდგა და წასასვლელად  მოემზადა. საწვიმარი ჩაიცვა 
და ქოლგას დაუწყო ძებნა. ვერ პოულობდა. რას   იპოვიდა, სამზარეულოში რომ გავედი და 
შემოსასვლელში ქოლგა შევნიშნე, სასწრაფოდ დავმალე სარკიანი კარადის უკან. 

– კი მაგრამ, არ გახსოვს, სად დადე? – ვკითხე და მეც მონდომებით დავიწყე ქოლგის ძებნა. 

– კარგად მახსოვს, რომ აქ ჩამოვდე. – მიპასუხა მიამიტად და სარკიანი კარადა მიჩვენა. 

თავისუფალ დროს რას აკეთებ-მეთქი, ვკითხე, ქოლგის ძებნისას მასთან ერთად მთელ სახლს 
რომ ვატრიალებდი. გასულ წელს უნივერსიტეტში მოსახვედრად თურმე ქულები არ  ეყო  და  
ამიტომ   ბუტიკ   „შანზელიზესგან“   თავისუფალ დროს,   მოსამზადებელ სასწავლებელ „უსთუნ 
ბაშარში“ დადიოდა. გამოცდებამდე   თვე-ნახევარიღა   იყო დარჩენილი და ამიტომ ძალიან 
ბევრს მეცადინეობდა. 

– რომელ ფაკულტეტზე გინდა ჩაბარება? 
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– არ ვიცი, – მითხრა დარცხვენით. – ისე, გულით მინდოდა კონსერვატორიაში ჩაბარება და 
მსახიობობა. 

– იმ სასწავლებელში ტყუილად კარგავ დროს. მაგ ტიპის დაწესებულებების ძირითადი მიზანი 
კომერციაა. მოდი ასე შევთანხმდეთ, თუ რამე გაგიჭირდება,  განსაკუთრებით მათემატიკაში, აქ 
მოდი და დაგეხმარები. ისედაც ყოველდღე ნაშუადღევს აქ მოვდივარ და ვმუშაობ. 

– სხვა გოგოებსაც ეხმარები მათემატიკაში? – მკითხა და წარბები დამცინავად  მაღლა აჭიმა. 

– არა, რას ამბობ, სხვა გოგოები არც არსებობენ. 

–  სიბელ  ჰანიმი  ხშირად  შემოივლის ხოლმე ჩვენს  მაღაზიაში. ძალიან ლამაზი  და სასიამოვნო 
ქალია. ქორწილი როდისა გაქვთ? 

– ასე თვე-ნახევარში. ეს ქოლგა არ გამოგადგება? 

დედაჩემის ნიცაში ნაყიდი საზაფხულო ქოლგა ვუჩვენე. რა თქმა უნდა, წინასწარვე ვიცოდი, რომ 
იმ ქოლგით მაღაზიაში ვერ დაბრუნდებოდა. თანაც ერთი სული ჰქონდა, რომ აქედან 
გაქცეულიყო და ქოლგის პოვნაზე უკვე აღარ ფიქრობდა. 

– აი, წვიმამაც გადაიღო. თქვა გახარებულმა. 

კარი რომ გაიხურა, სინანულით ვიფიქრე, ვეღარასოდეს გნახავ-მეთქი. 

– გთხოვ, ერთხელ კიდევ შემოიარე, ისე, უბრალოდ, ჩაიზე. 

– არ გეწყინოთ, ქემალ აბი[10], მაგრამ აქ მოსვლას აღარ ვაპირებ. ნუ ღელავთ, არავისვეტყვი, 
რომ მაკოცეთ. 

– ქოლგას რა ვუყოთ? 

– ქოლგა შენაი ჰანიმისაა, მაგრამ რა ვქნა, რაც არის, არის. – თქვა, ლოყაზე მაკოცა და სწრაფად 
წავიდა. 

 

8. პირველი თურქული ხილის ლიმონათი 

 

აქ გამოფენილი მაქვს,  „მელთემის“  მარწყვის,  ატმის,  ფორთოხლისა  და  ალუბლის პირველი 
თურქული ლიმონათი, მისი საგაზეთო და სატელევიზიო რეკლამები, რომლებიც მახსენებს და 
წარმოსახავს იმ ბედნიერი დღეების მხიარულსა და არხეინ ატმოფეროს. იმ საღამოს, ზაიმი, 
აიასფაშაზე მდებარე უმშვენიერესხედიან ბინაში, „მელთემის“ ლიმონათის გამოსვლის 
აღსანიშნავ წვეულებას მართავდა. მთელი   ჩვენი სამეგობრო იქ უნდა შეკრებილიყო. სიბელი 
კმაყოფილი იყო ჩემი მდიდარი ამხანაგების გაცნობით, სრუტეში სეირნობით, სიურპრიზებით, 
დაბადების დღეების აღნიშვნით. თავს ბედნიერად გრძნობდა, როდესაც ღამის კლუბიდან 
გამოსულები,   ყველანი ერთად ჩავსხდებოდით ხოლმე მანქანებში და ღამის სტამბოლში  
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დავსეირნობდით. ჩემი ამხანაგების უმრავლესობა უყვარდა, მაგრამ ზაიმი არ  მოსწონდა. სიბელი 
ვულგარულს უწოდებდა მის ზედმეტ ინტერესს, უხამსად მიაჩნდა  ზაიმის მიერ „პლეიბოის“ 
გამოსახულებიანი სანთებელათი გოგონებისათვის სიგარეტის მოკიდება ანდა საღამოს, 
წვეულების ბოლოს, სიურპრიზის სახით მუცლის  ცეკვის შემსრულებელი მოცეკვავის შემოყვანა. 
სიბელს განსაკუთრებით აღიზიანებდა  ზაიმის სასიყვარულო კავშირები და მისი ახალ-ახალი 
თავგადასავლები ახალგაზრდა      მსახიობებთან   და    მანეკენებთან    (თურქეთში    ეს    პროფესია 
ახალგამომცხვარი იყო და მას ეჭვის თვალით უყურებდნენ). ხოლო რაც შეეხება მის 
ურთიერთობებს კარგსა და წესიერ გოგონებთან, სიბელს მიაჩნდა, რომ მისი უპასუხისმგებლობის 
გამო, ამგვარ ურთიერთობებს მომავალი არ ეწერა. ამიტომ ძალიან გამიკვირდა, როცა სიბელს 
დავურეკე და ვუთხარი, თავს შეუძლოდ ვგრძნობ და საღამოს დღესასწაულზე წასვლას ვერ 
ვახერხებ-მეთქი და ხმაში წყენა შევნიშნე. 

– იცი, თურმე იქ ის გერმანელი მანეკენიც იქნება, „მელთემის“ რეკლამებში რომ არის! – 

მითხრა სიბელმა. 

– სულ იმას არ მიჩიჩინებ, ზაიმი შენთვის ცუდი მაგალითიაო. 

–   რახან  ზაიმთან  არ   მიდიხარ,   ესე   იგი  მართლაც  ძალიან  ცუდად   ყოფილხარ. აუცილებლად 
მოვალ შენს სანახავად. 

– კარგი, ნუ ღელავ. დედა და ფატიმა ჰანიმი თავს დამტრიალებენ. ხვალ უკვე კარგად ვიქნები. 

გაუხდელად გავიშხლართე ლოგინზე. თავში მაშინვე ფუსუნი ამომიტივტივდა. მტკიცედ 
გადავწყვიტე, დამევიწყებინა და სიცოცხლის ბოლომდე არასოდეს მენახა. 

 

 

 

10. ქალაქის განათება და ბედნიერება 

საღამოს სიბელის ლიცეუმის მეგობარ იეშიმის ნიშნობაზე ვიყავით  სასტუმრო  „პერა პალასში“. 
სიბელი უზომოდ ბედნიერი იყო. ვერცხლისფერი კაბა და  ნაქარგებიანი მოსასხამი ეცვა. ეს 
ნიშნობა ჩვენთვის მაგალითი უნდა ყოფილიყო და ყველაფერს დიდი ინტერესით აკვირდებოდა 
და განუწყვეტლივ იღიმებოდა. 

ძია სურეიას შვილმა, რომლის სახელიც სულ მავიწყდება, გამაცნო გერმანელი მანეკენი ინგე, 
რომელიც ლიმონათ „მელთემის“ რეკლამაში მონაწილეობდა. ანისულის  არაყი გადავკარი და 
თავი უფრო თავისუფლად ვიგრძენი. 

– თურქეთი როგორ მოგეწონათ? – ვკითხე ინგლისურდ. 

– მხოლოდ სტამბოლი ვნახე და გავოცდი. ასეთს ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი. 

– აბა, თქვენს წარმოდგენაში როგორი იყო? 
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ერთხანს ორივე გავჩუმდით. ჭკვიანი ქალი იყო, იმის ალღოც აეღო, რომ, რამე რომ 
წამოსცდენოდა, შეიძლება თურქები გაენაწყენებინა. ამიტომ დამტვრეული თურქულით 
ლიმონათის სარეკლამო სლოგანით მიპასუხა: „თქვენ ყველაფერს იმსახურებთ!“ 

– მთელმა თურქეთმა ერთ კვირაში გაგიცნოთ. მითხარით, როგორი გრძნობაა? 

– პოლიციელები, ტაქსის მძღოლები – ქუჩაში ყველა მცნობს, – მითხრა მხიარულად, – მანამდე კი 
ბუშტების გამყიდველმა ბუშტი გამიბერა, მაჩუქა და ღიმილით მითხრა: „თქვენ ყველაფერს 
იმსახურებთ!“. ქვეყანაში, სადაც მარტო ერთი სატელევიზიო  არხია, თავის გაცნობა ძალიან 
ადვილია. 

ნეტა მიხვდა, თავმდაბლობის მაგივრად, დაცინვა რომ გამოუვიდა? 

გერმანიაში რამდენი არხი გაქვთ-მეთქი, ვკითხე. მაშინვე მიხვდა, რომ შეცდა და დაიმორცხვა. 
ჩემგან რამე კომენტარი უკვე ზედმეტი იყო. 

– ყოველდღე, სამსახურში რომ მივდივარ, მთელი კორპუსის სიგრძეზე თქვენს სურათს ვხედავ 
და ძალიან მომწონს. 

– კი, ნამდვილად, სარეკლამო ბიზნესში თურქები ევროპასაც უსწრებთ. 

ეს სიტყვები ისე მესიამოვნა, დავივიწყე, რომ გულის მოსაგებად იყო ნათქვამი. წინ გავიხედე და 
მორუზრუზე ხალხში ზაიმს დავუწყე ძებნა. იქვე იდგა და სიბელს ელაპარაკებოდა. მესიამოვნა 
იმის გაფიქრება, თითქოს ისინი შეძლებდნენ დამეგობრებას. იმ წუთში განცდილ ბედნიერებას 
ახლა, წლების შემდეგაც კი ვგრძნობ. სიბელი ჩვენს საუბრებში ზაიმს „თქვენ-ყველფერს-
იმსახურებთ-ზაიმად“ მოიხსენიებდა. მას 

„მელთემის“ სარეკლამო კამპანიის ეს სლოგანი უადგილოდ და ეგოისტურად  მიაჩნდა. 
თურქეთის მსგავს ღარიბ და ნაკლებად განვითარებულ ქვეყანაში, სადაც ახალგაზრდები 
ერთმანეთს ხოცავდნენ მარტო იმ ნიშნით, რომ მემარცხენე იყო ან მემარჯვენე, ეს ფრაზა სიბელს 
ძალიან ულამაზოდ ეჩვენებოდა. 

აივნის შუშის კარიდან ცაცხვის საოცარი სუნი შემოდიოდა და თან გაზაფხულის სურნელი 
შემოჰქონდა. ქვემოთ, განათებული ქალაქი და ოქროს რქა მოჩანდა. აქედან ქაიმფაშას 
ბარაკები და ღარიბების უბნებიც კი ლამაზი იყო. ვგრძნობდი, რომ ძალიან ბედნიერი ვიყავი და 
მომავალში კიდევ უფრო მეტი სიხარული მელოდა. ტვინს მირევდა ფუსუნთან განცდილის 
სიმძიმე. მაგრამ თან ვფიქრობდი, ყველასა აქვს თავისი საიდუმლოებები, უსიამოვნებები და 
შიშები, ამ მაღალ საზოგადოებაში, ვინ იცის, რამდენს აწევს გულის დარდები და სულის იარები, 
მაგრამ ხალხში გასვლისა და მეგობრებთან ერთი-ორი ჭიქის გადაკვრის შემდეგ იკვეთება, რომ 
ეს სატკივარი სინამდვილეში უმნიშვნელო და დროებითია-მეთქი. 

– შენ რომ ნევროზიან კაცს უყურებდი, – მითხრა სიბელმა, – ცნობილი სუფიაა. თურმე ასანთის 
კოლოფებს აგროვებს. ამბობენ, ცოლმა რომ მიატოვა, მთელი ოთახი ასანთის კოლოფებით 
ჰქონდა სავსეო. ჩვენი ნიშნობის დღეს მიმტანები ამ  ტანსაცმელს ნუ ჩაიცვამენ, კარგი? კი მაგრამ, 
ამ საღამოს ამდენს რატომ სვამ? იცი, რა უნდა გიამბო? 

– რა? 
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–  მეჰმედი იმ გერმანელ მანეკენზე გადაირია და გვერდიდან არ შორდება,   ზაიმი  კი კვდება 
ეჭვიანობით. აი, ეს ბიჭი, ძია სურეიას შვილი ყოფილა, იცოდი?.. თურმე იეშიმის 

რაღაც ნათესავიც არის.. რატომ ხარ უგუნებოდ, იქნებ რამე მოხდა და არ მეუბნები? 

– არა, არაფერი არ ხდება, პირიქით უზომოდ ბედნიერი ვარ. 

დღესაც მახსოვს, რამდენი ტკბილი სიტყვა მითხრა სიბელმა. ჩემი საცოლე საოცრად მხიარული, 
ჭკვიანი და მომხიბლავი იყო. ვიცოდი, რომ მასთან მხოლოდ იმ წუთში კი არა, მთელი ცხოვრება 
ვიქნებოდი ბედნიერი. გვიან ღამით სიბელი სახლში მივაცილე, მე კი სტამბოლის ცარიელ და 
ბნელ ქუჩებში ბევრი ვიხეტიალე და თან ფუსუნზე ვფიქრობდი. განსაკუთრებით ის მაწუხებდა, 
რომ ფუსუნმა გადაწყვიტა, პირველად ჩემთან დაწოლილიყო. საერთოდ არ განაზებულა, 
ტანსცმლის გახდის დროსაც კი არ შემიმჩნევია გაუბედაობა.. 

მისაღებ ოთახში არავინ იყო. როცა მამას არ ეძინებოდა, მისაღებში მხვდებოდა ხოლმე პიჟამით, 
მეც ჩამოვუჯდებოდი და ვესაუბრებოდი. ეს ერთგვარი რიტუალი ძალიან მიყვარდა. მაგრამ იმ 
დღეს, სახლში რომ მივედი, დედასაც ეძინა და მამასაც და მათი ოთახიდან დედაჩემის ფშვინვისა 
და მამაჩემის ხვრინვის ხმები გამოდიოდა. დაძინებამდე ერთი ჭიქა არაყი კიდევ გადავკარი და 
სიგარეტიც გავაბოლე. მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ვერ შევძელი მაშინვე დაძინება. თვალიდან არ 
მშორდებოდა ფუსუნთან ურთიერთობისა და თავდავიწყებული სიყვარულის სცენები, რასაც 
დროდადრო ნიშნობის სურათები ერეოდა. 

 

11. ქურბან ბაირამი 

ძილ-ღვიძილში გამახსენდა ჩვენი შორეული ნათესავი ძია სურეია და მისი შვილი, იეშიმის 
ნიშნობაზე რომ ვნახე (რომლის სახელსაც რატომღაც ვერ ვიმახსოვრებ). ერთ-ერთ ბაირამზე, 
ფუსუნთან ერთად მანქანით სასეირნოდ რომ წავედი, ძია სურეიაც იყო ჩვენთან სტუმრად. 

ნახევრად მძინარე იმ ქურბან ბაირამის ცივი და მოღუშული დილის ზოგიერთი დეტალის 
აღდგენას ვცდილობდი. ეს ერთგვარი წარმოსახვა იყო, რომელიც სიზმარს ჰგავდა, თან რომ 
გახსოვს და თან არა. ბუნდოვნად გავიხსენე სამთვლიანი ველოსიპედი, ფუსუნთან ერთად ქუჩაში 
სეირნობა, ცხვრის დაკვლის მდუმარედ ყურება, ბოლოს კი მანქანით გასეირნება. მეორე დღეს, 
აპარტამენტ „მერჰამეთში“ შეხვედრისას, ფუსუნსაც ვკითხე. 

– ველოსიპედი დედამ უკან დაგიბრუნათ, – მითხრა ფუსუნმა, რომელსაც აშკარად ჩემზე უფრო 
კარგად ახსოვდა ყველაფერი. – შენი უფროსი ძმისა და შენს შემდეგ დედაშენმა ეს ველოსიპედი 
წლების წინ მე გადმომილოცა. მაგრამ იმ დროს უკვე წამოზრდილი ვიყავი და ველოსიპედზე 
ვეღარ ვჯდებოდი. ამიტომ დედამ   ველოსიპედი იმ დღეს უკან მოგიტანათ. 

– მერე ალბათ დედამ აქ წამოიღო. როგორც მახსოვს, ძია სურეიაც იქ იყო. 

– იმიტომ, რომ ლიქიორი სწორედ იმან მოითხოვა.. 
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ჩვენი მოულოდნელი გასეირნება ფუსუნს ჩემზე უკეთესად ახსოვდა. ვუსმენდი და ვიხსენებდი. 
მინდა, თქვენც მოგიყვეთ. მაშინ ფუსუნი თორმეტი წლის იყო, მე კი ოცდაოთხისა. 1969  წლის  27  
თებერვალი  „ქურბან  ბაირამის“  პირველი  დღე  იყო. ტრადიციისამებრ, ჩვენს ნიშანთაშის 
სახლში ბაირამის აღსანიშნავად    დილიდან ველოდებოდით სტუმრად ახლო და შორეულ 
ნათესავებს, რომლებიც ჰალსტუხებითა და კოსტიუმებით მოდიოდნენ ჩვენთან სადილზე. კარზე 
ზარი განუწყვეტლივ ირეკებოდა და სულ ახალ-ახალი სტუმრები შემოდიოდნენ. აი,  მაგალითად, 
შემოდიან ჩემი უმცროსი დეიდა და მისი თავგასიებული მეუღლე,  საგულდაგულოდ 
გამოწყობილ ბავშვებთან ერთად.. ახალი სტუმრის შემომატებისას  ყველანი ფეხზე დგებიან, 
ხელს ართმევენ და კოცნიან. 

მე და ფატიმა ჰანიმს სტუმრებისთვის მისართმევი კანფეტები და ტკბილეული გვეჭირა ხელში. 
მამამ თვალით გვანიშნა მე და ჩემს ძმას, რომ ჩვენთვის რაღაცის თქმა უნდოდა. სამივენი 
გვერდით გავედით. 

– ძია სურეიამ ისევ აიჩემა, კი მაგრამ, ლიქიორი როგორ არა გაქვთო. იქნებ რომელიმემ 
ალადინის მაღაზიიდან მარწყვისა და პიტნის ლიქიორები მოიტანოთ. 

ვინაიდან იმხანად მამა ალკოჰოლს ზედმეტად ეტანებოდა, დედაჩემმა დღესასწაულებზეც კი 
აკრძალა სტუმრებისათვის ლანგარზე დადგმული ბროლის ჭიქებით პიტნისა და მარწყვის 
ლიქიორის მირთმევა. ეს გადაწყვეტილება მამაჩემის ჯანმრთელობით იყო განპირობებული, 
მაგრამ ორი წლის წინ ძია სურეიამ თავისებურად რომ დაიწყო ლიქიორის მოთხოვნა, დედაჩემმა 
საკითხის დახურვის მიზნით – კი მაგრამ, რელიგიურ დღესასწაულებზე ალკოჰოლი სად 
გაგონილაო – განუცხადა, რასაც მოჰყვა პოლემიკა და მსჯელობა რელიგიაზე, ცივილიზაციაზე, 
ევროპაზე, რესპუბლიკაზე,   ათათურქსა  და სეკულარულ რესპუბლიკაზე. 

–   რომელი  მიდიხართ?   –   გვკითხა  მამამ   და  ყოველ   დღესასწაულზე   ბავშვების, 
კარისკაცებისა და დარაჯებისათვის დასარიგებლად სპეციალურად     ბანკიდან გამოტანილი 10-
ლირიანებით სავსე ქისა ამოიღო და ფული გამოგვიწოდა. 

– ქემალი წავიდეს. – თქვა ჩემმა ძმამ. 

– ოჰ, ოსმანი წავიდეს! – მივაგებე მე. 

– მიდი, შვილო, შენ წადი, – მითხრა მამამ. – ოღონდ დედას არ უთხრა, სად მიდიხარ. სახლის 
კარებთან ფუსუნი შევნიშნე. 

– წამო, მაღაზიაში გამომყევი. 

თორმეტი წლის გაცქნაფული, ჯოხებივით წვრილფეხებიანი გამხდარი გოგო იყო. შავ, პრიალა 
დაწნულ თმაზე დაბნეული თეთრი ბაფთისა და სუფთა ჩაცმულობის გარდა, არაფრით იპყრობდა 
ყურადღებას. როგორც ფუსუნმა წლების შემდეგ გამახსენა, ლიფტში ჩასხდომისას მისთვის 
რიგითი და ბანალური შეკითხვები დამისვამს, კერძოდ, მიკითხავს, რომელ კლასში სწავლობდა 
(საშუალო სკოლის პირველშიო, უპასუხია), რომელ სკოლაში დადიოდა (ნიშანთაშის ქალთა 
ლიცეუმშიო, უთქვამს), მომავალში ვინ უნდოდა გამოსულიყო (ამაზე კი პასუხი არ ჰქონია). 
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სადარბაზოდან გამოსვლისა და სიცივეში რამდენიმე ნაბიჯის გადადგმის შემდეგ დავინახეთ, 
რომ მიტოვებულ ნაკვეთზე, ცაცხვის ქვეშ, ხალხი შეკრებილიყო და ცხვარს კლავდა. მაშინ ამდენი 
შეგნება რომ მქონოდა, რომ ცხვრის დაკვლა პატარა გოგოზე ცუდ შთაბეჭდილებას მოახდენდა, 
ფუსუნს ახლოსაც არ მივაკარებდი. 

მაგრამ მაშინ დაუფიქრებლად და ინტერესით გავქანდი შეჯგუფებული ხალხისკენ. მზარეულმა 
ბექრიმ და კარისკაცმა საიმმა, მკლავებდაკაპიწებულებმა, ფეხებშეკრული ცხვარი მიწაზე 
წააქციეს. ცხვრის გვერდით იდგა წინსაფრიანი კაცი, რომელსაც ხელში ყასბის დიდი დანა ეჭირა, 
თავის საქმეს ვერ აკეთებდა, რადგანაც ცხვარი განუწყვეტლივ მოძრაობდა. ბოლოს მზარეულმა 
და კარისკაცმა მოახერხეს ცხვრის გაჩერება. ყასაბმა ცხვარს საყვარელ დრუნჩში ხელი ჩაავლო, 
თავი გადაუწია და დანა ყელზე მიაბჯინა. სიჩუმე ჩამოვარდა. დიდება ალაჰს, დიდება ალაჰსო, 
ჩაიბუტბუტა ყასაბმა, შემდეგ დანა ხელში შეათამაშა და სწრაფად გამოუსვა ყელში, საიდანაც 
სქელმა სისხლმა იფეთქა. ცხვარი ისე აფართხალდა, ყველასთვის გასაგები გახდა, რომ სულს 
ღაფავდა. ბოლოს კი აღარ ინძრეოდა. ქარმა დაუბერა და ცაცხვის შიშველი ტოტები აახმაურა. 
ყასაბმა ცხვარს თავი გვერდზე გადაუწია და იქიდან გადმოდენილი სისხლი ამისთვის წინასწარ 
მომზადებულ ორმოში ჩაცალა. 

გვერდით ამ სანახაობის შემყურე სახეშეჭმუხნილი ბავშვები, მძღოლი ჩეთინ ეფენდი და მოხუცი 
დავინახე, რომელიც მონდომებით ლოცულობდა. ფუსუნმა მკლავზე ხელი მომკიდა და პიჯაკში 
ჩამებღაუჭა. ყასაბმა დანა წინსაფარზე შეიწმინდა და მხოლოდ მაშინ შევიცანი ქაზიმი, რომელსაც 
ხორცის მაღაზია ჰქონდა პოლიციის გვერდით. მზარეულბექრის თვალი თვალში გავუყარე და 
მივხვდი, ეს ის ცხვარი იყო, რამდენიმე დღის წინ ბაირამისთვის რომ იყიდა და ეზოში ჰყავდა 
დაბმული. 

– წავედით. – ვუთხარი ფუსუნს. 

უხმოდ გავუდექით გზას. ნუთუ იმიტომ ვგრძნობდი თავს უხერხულად, ამ რიტუალის მოწმე ეს 
პატარა გოგოც რომ გახდა? რაღაც დანაშაულისმაგვარი განცდა მქონდა, თუმცაღა ამის 
ნამდვილი მიზეზი არ ვიცოდი. 

არც დედა იყო მორწმუნე და არც მამა. ჩემს დღეში არ მინახავს, რომ რომელიმეს ელოცოს ან 
მარხვა შეენახოს. რესპუბლიკის დაარსების ხანს დაბადებულების მსგავსად, ისინი რელიგიის 
მიმართ უპატივცემულოდ კი არა, გულგრილად იყვნენ განწყობილნი და ამგვარ 
დამოკიდებულებას ათათურქის სიყვარულითა და სეკულარისტული რესპუბლიკელობით 
ხსნიდნენ. და მიუხედავად ამისა, ნიშანთაშის სხვა ბურჟუებივით, ჩვენებიც ყოველ ქურბან ბაირამს 
ერთ ცხვარს დაკლავდნენ ხოლმე და მის ხორცს, წესისამებრ ღარიბებს ურიგებდნენ. მაგრამ არც 
მამა და არც ჩვენი ოჯახის სხვა წევრები არანაირი სახით არ ერეოდნენ ამ საქმეში: ცხვრის 
დაკვლიდან დაწყებული და ტყავისა და ხორცის დარიგებით დამთავრებული, ყველაფერს ჩვენი 
მზარეული და კარისკაცი უძღვებოდნენ. სხვებივით მეც შორს მეჭირა თავი საბაირამო 
მსხვერპლშეწირვაში მონაწილეობისაგან. 

მე და ფუსუნი ერთხანს უხმოდ მივდიოდით ალადინის მაღაზიისკენ. თეშვიქიეს მეჩეთთან ცივმა 
ქარმა რომ დაუბერა, რაღაცნაირად შევკრთი. 

– შეგეშინდა, ნეტა არ შეგეხედა.. 
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– საწყალი ცხვარი.. 

– ალბათ იცი, რატომ კლავენ საკლავს.. 

– ერთ დღეს სამოთხეში რომ მოვხვდებით, ბეწვის ხიდზე გავლისას სწორედ ის ცხვარი 
დაგვეხმარება.. 

ეს ამ ბაირამის ბავშვური ახსნა იყო. 

– ამ ამბავს დასაწყისიცა აქვს.. – ვუთხარი დამრიგებლური ტონით, – იცი? 

– არა. 

– წმინდა იბრაჰიმს შვილი  არ  ჰყავდა. ღმერთო, შვილი  მომეცი და  ყველა  სურვილს 
შეგისრულებო, უთქვამს ლოცვის დროს. ღმერთმა შეისმინა მისი ლოცვა-ვედრება და ერთ 
დღესაც შეეძინა ვაჟი, ისმაილი. წმინდა იბრაჰიმი სიხარულით  ცას ეწია. შვილი ძალიან უყვარდა, 
ყოველდღე ეფერებოდა, ბედნიერებისგან   დაფრინავდა და ყოველდღე ღმერთს მადლობას 
სწირავდა. ერთხელაც, სიზმარში ალაჰი გამოეცხადა და უთხრა: „შენი შვილი მსხვერპლად 
შემომწირეო“. 

– რატომ უთხრა? 

– ბოლომდე მომისმინე.. წმინდა იბრაჰიმი ღვთის მორჩილი იყო და ამიტომ დაუჯერა ღმერთს, 
ამოიღო დანა და ის-ის იყო  ყელი  უნდა გამოეჭრა, რომ  იქ  ერთი  ცხვარი გამოჩნდა. 

– რატომ? 

– ღმერთს წმინდა  იბრაჰიმი  შეეცოდა  და საყვარელი  შვილის მაგივრად  შესაწირად ცხვარი 
გამოუგზავნა. იმიტომ, რომ ალაჰმა დაინახა იბრაჰიმის მისდამი მორჩილება.. 

–  კი  მაგრამ,  ღმერთს  ცხვარი  რომ არ  გამოეგზავნა,  თავის  შვილს ყელს  მართლა 
გამოსჭრიდა? – მკითხა ფუსუნმა. 

– კი გამოსჭრიდა, – ვუთხარი უსიამოვნოდ. – მას შემდეგ, რაც ალაჰი დარწმუნდა, რომ 

იბრაჰიმი ნამდვილად მზად იყო შვილის შესაწირად, შეიყვარა და შეიბრალა და ცხვარი 
გამოუგზავნა. 

მივხვდი, რომ თორმეტი წლის გოგონას უჭირდა იმის გაგება, თუ როგორ შეეძლო მამას 
საყვარელი შვილის მსხვერპლად შეწირვა. ახლა შინაგანი წუხილი გამიღრმავდა, რადგან ვერ 
ვახერხებდი პატარა გოგონასთვის ქურბან ბაირამის არსის ახსნას. 

– უი, ნახე, ალადინის მაღაზია დაკეტილი ყოფილა. წამო, მოედანზე ჩავიდეთ. 

ნიშანთაშის მოედნამდე ფეხით მივედით, მაგრამ გზაჯვარედინზე გაზეთებითა და თამბაქოთი 
მოვაჭრე ნურეთინის მაღაზიაც დაკეტილი დაგვხვდა. უკან დავბრუნდით. გზაში ხმას არ ვიღებდი 
და ვცდილობდი, წმინდა იბრაჰიმის ისტორია ფუსუნისათვის გასაგებად მიმეწოდებინა. 

– წმინდა იბრაჰიმმა, რა თქმა უნდა, არ იცოდა, რომ ცხვარს გამოუგზავნიდა შესაწირად შვილის 
მაგივრად, მაგრამ ისე სწამდა ღმერთისა და ისე უყვარდა, რომ დარწმუნებული იყო, ღმერთი არ 
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გაწირავდა და არას ავნებდა.. ვინმე ძალიან თუ გიყვარს, შეგიძლია, ყველაზე სანუკვარი რამე 
მიუძღვნა და თანაც დარწმუნებული იყო, რომ მისგან არაფერი ცუდი არ მოგელის. ეს არის 
მსხვერპლის არსი. შენ ყველაზე ძალიან ვინ გიყვარს? 

– დედა, მამა.. 

ტროტუარზე ჩვენი მძღოლი ჩეთინ ეფენდი შეგვხვდა. 

– ჩეთინ ეფენდი, მამამ ლიქიორზე გამოგვგზავნა, მაგრამ აქ ახლომახლო ვერსად ვნახე. იქნებ 
თაქსიმზე წაგვიყვანო. შემდეგ შეიძლება გავისეირნოთ კიდეც.. 

– მეც მოვდივარ? – იკითხა ფუსუნმა. 

მამაჩემის მუქი  ალუბლისფერი  „შევროლე-56“-ის  უკანა  სავარძელზე   მოვკალათდი ფუსუნთან 
ერთად. ჩეთინ ეფენდი მოკირწყლულ ოღროჩოღრო გზას  გაუყვა. ფუსუნი ფანჯრიდან 
იყურებოდა. მაჩქიდან  დოლმაბაჰჩეში დავეშვით.   ქუჩაში კანტიკუნტად მოძრაობდა 
სადღესასწაულოდ გამოწყობილი ხალხი.   დოლმაბაჰჩეს სტადიონთან ხალხმრავლობა 
შევნიშნეთ და დავინახეთ, რომ იქაც საკლავი ჰქონდათ გამოტანილი. 

– ჩეთინ ეფენდი, შენი ჭირიმე, იქნებ შენ უკეთ აუხსნა ამ ბავშვს, რატომ ვკლავთ ცხვარს. 

– რას ბრძანებთ, ქემალ ბეი, – მიპასუხა დარცხვენით, მაგრამ ვერ გაუძლო  ცდუნებას, ეჩვენებინა, 
რომ  რელიგიაში  ჩვენზე  მეტი  იცოდა  და მოჰყვა,   მსხვერპლს იმის საჩვენებლად ვწირავთ, რომ 
ღმერთთან ჩვენ ისევე ვართ  დაკავშირებულნი, როგორც წმინდა იბრაჰიმი იყო.. 
მსხვერპლშეწირვით იმის ჩვენება გვინდა, რომ ღმერთს ჩვენთვის ყველაზე ძვირფასსაც 
ვანაცვალებთ. ღმერთი ისე  გვიყვარს, პატარა ჰანიმ, რომ მას ჩვენთვის ყველაზე სანუკვარსაც კი 
ვუძღვნით, თანაც ისე, რომ სამაგიეროს არ ველითო. 

– კი მაგრამ, საბოლოო მიზანი ხომ სამოთხეა? – ვკითხე ეშმაკურად. 

– ღმერთი თუ ინებებს.. განკითხვის დღეს გამოჩნდება. მაგრამ ჩვენ მსხვერპლს იმისთვის კი არ 
ვწირავთ, რომ მისგან ამისთვის ჯილდო მოვითხოვოთ და სამოთხეში მოვხვდეთ, არამედ ამით 
ღმერთის სიყვარულს გამოვხატავთ. 

– რელიგიურ საკითხებში ერთობ განსწავლული ბრძანებულხართ, ჩეთინ ეფენდი. 

– როგორ გეკადრებათ, ქემალ ბეი, თქვენ ნასწავლი კაცი ბრძანდებით და ყველაფერი უკეთ 
მოგეხსენებათ. თანაც ამის ცოდნას არც რელიგია სჭირდება და  არც მეჩეთში სიარული. რასაც 
ვუფრთხილდებით, ანუ ჩვენთვის ყველაზე ძვირფას რამეს, მხოლოდ მას ვუძღვნით უანგაროდ, 
ვინც ყველაზე მეტად გვიყვარს. 

–  მაგრამ  ვისაც  სწირავს  თავს,  იმასვე  შეაწუხებს.  ჩათვლის,  რომ მისგანაც   რამეს მოითხოვენ. 

– ალაჰი დიდია, – მიპასუხა ჩეთინმა. – ის ყველაფერს ხედავს და მან ყველაფერი იცის. 

იმასაც მიხვდება, რომ მისგან სამაგიეროს არ ველით, ისე გვიყვარს. ღმერთს ვერავინ მოატყუებს. 

– აგე, ღია მაღაზია დავინახე, ჩეთინ ეფენდი, შეაჩერე ერთი მანქანა, ვიცი, რომ  ამ მაღაზიაში 
ლიქიორს ყიდიან. 
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მე და ფუსუნმა „თექელის“  ცნობილი  მარკის  მარწყვისა  და პიტნის  თითო  ბოთლი ლიქიორი 
ვიყიდეთ და მანქანაში დავბრუნდით. 

– ჩეთინ ეფენდი, თუ დრო გაქვს, მანქანით ცოტა გაგვასეირნე. 

ფუსუნმა ჩვენი საუბარი ამ ხანგრძლივი მოგზაურობის დროს წლების მერე დაწვრილებით 
გამახსენა. მე კი იმ ცივი და მოღუშული ბაირამის დილიდან რაც დამამახსოვრდა ის იყო, რომ 
ბაირამის დილას სტამბოლი სასაკლაოს ჰგავდა. მხოლოდ ქალაქის გარეუბნები, აუთვისებელი, 
ნახანძრალი და დანგრეული ადგილები კი არა, მთავარ პროსპექტებსა და ყველაზე პრესტიჟულ 
მდიდართა უბნებშიც კი დაეკლათ დილიდან ათიათასობით საკლავი. ზოგი ტროტუარი და 
პარკის ჯებირებიც კი სისხლით იყო მორწყული. მანქანა მიუყვებოდა ქალაქის გარეუბნების 
ვიწრო ქუჩებს და ვხედავდით მსხვერპლად შეწირული ცხვრის ტყავებს და მის ნაწილებს. 
ათათურქის ხიდიდან ოქროს რქაზე გადავედით. დღესასწაულის, დროშებისა და ლამაზად 
გამოწყობილი ხალხის მიუხედავად, ქალაქი მაინც დაღლილი და სევდიანი ჩანდა. ბოზდოღან 
ქემერიდან ფათიჰისაკენ გავემართეთ. იქ ტრიალ მინდორში მსხვერპლად შესაწირ ცხვრებს 
ყიდდნენ. 

– ესენიც უნდა დაკლან? – იკითხა ფუსუნმა. 

– შეიძლება ყველა არა, – უპასუხა ჩეთინ ეფენდიმ, – უკვე ნაშუადღევი იქნება მალე, ამათ კი ჯერ 
მყიდველი არ გამოსჩენიათ.. შეიძლება დღესასწაულის ბოლომდე ვერც გაყიდონ და ეს საწყალი 
პირუტყვიც გადარჩეს.. მაგრამ შემდეგ მოვაჭრენი ყასბებს  მიჰყიდიან, პატარა ჰანიმ.. 

– მაშინ ყასბებს დავასწროთ, ჩვენ ვიყიდოთ და გავათავისუფლოთ ეს საწყლები, –  თქვა ფუსუნმა. 
ფუსუნს ლამაზი წითელი პალტო ეცვა. მე გამიღიმა და გაბედულად  ჩამიკრა თვალი. – იმ კაცს, 
შვილის მსხვერპლად შეწირვა რომ უნდა, ცხვრები მოვპაროთ, კარგი? 

– კარგი, ეგრე ვქნათ.. 

– პატარა ჰანიმ, ძალიან ჭკვიანი ბრძანდებით. მინდა აგიხსნათ, რომ წმინდა  იბრაჰიმს შვილის 
მოკვლა არ უნდოდა, მაგრამ ღმერთმა ბრძანა. თუკი ღმერთის  ნათქვამს  არ დავემორჩილებით,   
ქვეყანა   აირევა   და  ირგვლივ ყველაფერს   ქაოსი მოიცავსო.. სიცოცხლის ქვაკუთხედი 
სიყვარულია. სიყვარულის საფუძველი კი ღმერთის სიყვარული. 

– კი, მაგრამ, ეს როგორ გაიგოს შვილმა, რომლის მოკვლაც მამას გადაუწყვეტია? – 

ვთქვი მე. 

ამ დროს ჩემი და ჩეთინ ეფენდის თვალები სარკეში შეხვდა ერთმანეთს. 

– ქემალ ბეი, თქვენ მამათქვენივით შეხუმრებული ხართ ჩემთან და ასეთ რამეებს იმიტომ 
მეუბნებით. მამათქვენს ძალიან ვუყვარვართ. ჩვენც ძალიან   ვემადლიერებით. მისი ხუმრობებიც 
არ გვწყინს. არც თქვენი მწყინს. პასუხად კი ამას მოგახსენებთ, ის ფილმი ნახეთ, „წმინდა 
იბრაჰიმი“? 

– არა, არ მინახავს. 
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– თქვენ, რა თქმა უნდა, ასეთი ფილმების სანახავად არ დადიხართ. მაგრამ ეს პატარა 
ქალბატონი წაიყვანეთ და ეს ფილმი აუცილებლად ნახეთ. ნამდვილად არ  მოიწყენთ.. წმინდა 
იბრაჰიმის როლს ექრემ გუჩლუ ასრულებს. მე, ჩემი   მეუღლე  და სიდედრი ბავშვებთან ერთად 
წავედით და ყველამ ერთად გულით ვიტირეთ. განსაკუთრებით მაშინ ვერ შევიკავეთ თავი, როცა 
წმინდა იბრაჰიმმა დანას ხელი დაავლო და შვილს დაუწყო ყურება.. ვაჟმა კი, ზუსტად ისე, 
როგორც ყურანშია ნათქვამი, გაამხნევა და უთხრა, მამიკო, ალაჰი რასაც გიბრძანებს, ის 
გააკეთეო! მას შემდეგ კი, რაც შვილის მაგივრად დასაკლავიცხვარი გამოჩნდა, მარტო ჩვენ კი 
არა, ვინც კინოში იყო, ყველა ატირდა და ეს სიყვარულის ცრემლები იყო.. ქვეყანა მაშინაა 
მშვენიერი, როცა მას, ვინც ძალიან გვიყვარს, უანგაროდ მივუძღვნით ჩვენთვის უძვირფასეს 
რამეს. აი, ეს გვატირებდა, პატარა ჰანიმ. 

ფათიჰიდან ეირნექაფიში, იქიდან კი მარცხნივ გავუხვიეთ და გზას ქვემოთ, ოქროს ყურისაკენ 
დავუყევით. განაპირა უბნების გავლისას, მახსოვს, რომ არავინ არღვევდა მანქანაში გამეფებულ 
სიჩუმეს. ქალაქის გალავანში მოქცეულ ბაღებში, საწარმოებისა და სამკერვალოების 
ნაგავსაყრელებსა და თავისუფალ ნაკვეთებზე – ყველგან ვხედავდით დაკლული ცხვრებისა და 
საქონლის ტყავებს, შიგნეულსა და რქებს, ხოლო ხისსახლებიან ღარიბების უბნებში ბაირამი, 
საკლავზე მეტად, მხიარულებით შეიგრძნობოდა. დიდი ხნის შემდეგ, იმ დროის 
გასაცოცხლებლად, დიდი მღელვარებით ვაგროვებდი იმ პერიოდის საფოსტო ბარათებსა და 
სხვადასხვა ფოტოსურათებს. მახსოვს, რომ მაშინ მანქანიდან ვუყურებდით სადღესასწაულო 
ხურდა ფულით  გახარებულ ბავშვებსა და ავტობუსებს, რომლებსაც თურქეთის დროშები თავზე 
რქებივით ჰქონდათ დამაგრებული. 

შიშჰანეს აღმართს რომ ავუყევით, შუა გზაზე ხალხი შევნიშნეთ. თავდაპირველად მორიგ 
სადღესასწაულო ხალხმრავლობად მივიჩნიეთ, ამიტომ მანქანით შეკრებილებს შორის 
გავიარეთ და ჩვენდაუნებურად სატრანსპორტო ავარიის მსხვერპლი დავინახეთ. როგორც 
შემდეგ მივხვდით, რამდენიმე წუთით ადრე სატვირთო მანქანას აღმართში მუხრუჭმა უმტყუნა, 
საპირისპირო მხარეს გადავიდა და მსუბუქი მანქანა მოიყოლა ქვეშ. 

– ღმერთო, შენ დაგვიფარე, –  თქვა ჩეთინ ეფენდიმ. –  პატარა ჰანიმ, თქვენ იქით  ნუ გაიხედავთ. 

მანქანას მთლიანად ჰქონდა გაჭყლეტილი წინა ნაწილი, საიდანაც ვიღაცის სხეული მოჩანდა. 
არასოდეს დამავიწყდება ჩვენი მანქანის შუშის ნამსხვრევებზე გადავლის ხმა და შემდეგ მანქანაში 
ჩამოვარდნილი სიჩუმე. თაქსიმიდან სასწრაფოდ წავედით ნიშანთაშისკენ, თითქოს 
სიკვდილისაგან გაქცევას ვცდილობდით. 

– სად დაიკარგეთ? – მკითხა მამამ მისვლისთანავე. – ცოტა არ იყოს, ვინერვიულე. იშოვე 
ლიქიორი? 

– სამზარეულოში დავდგი. 

მისაღებში სუნამოსა და ოდეკოლონის სუნი იდგა. ნათესავებს შევერიე. პატარა ფუსუნი კი აღარც 
გამხსენებია. 
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12. ტუჩებში კოცნა 

ფუსუნთან შეხვედრის მეორე დღეს კიდევ ერთხელ გავიხსენე ექვსი წლის წინანდელი 
გასეირნება. მერე ყველაფერი დავივიწყეთ, ვიალერსეთ და ვისიყვარულეთ. ფანჯრიდან ცაცხვის 
სუნით გაჯერებული გაზაფხულის სიო შემოდიოდა, რომელიც მის თაფლისფერ სხეულს 
აკრთობდა. ფუსუნის თვალების დახუჭვა მაოგნებდა, რადგანაც ისე მეალერსებოდა, თითქოს 
ზღვაში თავის გადასარჩენად მაშველ რგოლს ეჭიდებაო. ვცდილობდი, ამაზე არ მეფიქრა, მეტი 
დრო გამეტარებინა ძმაკაცებთან, სიყვარულში ჩაძირვის საშიშროება თავიდან ამეცილებინა და 
დანაშაულის გრძნობისა და ეჭვებისგან გავთავისუფლებულიყავი. 

ფუსუნთან სამჯერ შეხვედრის შემდეგ, შაბათ დილით, ჩემმა უფროსმა ძმამ დამირეკა და 
ფენერბაჰჩე[11] - გირესუნის მატჩზე დამპატიჟა. წავედი და აღმოვაჩინე, რომ ჩემი ბავშვობის მერე 
სტადიონზე სახელწოდების გარდა არაფერი შეცვლილიყო   (ადრე 

„დოლმაბაჰჩე“ ერქვა, იმ დროს კი უკვე „ინონუ“ დაარქვეს). კიდევ ერთი ცვლილებაც იყო: 
სათამაშო მოედანი, ევროპულის მსგავსად, მწვანე საფარით დაეფარათ, მაგრამ ბალახი 

მარტო კიდეებზე ბიბინებდა და მოედანი იმ მელოტს ჰგავდა, თმა მარტო ლოყებსა და კეფაზე 
რომ შემორჩენია. ისევე როგორც 50-იანებში, ტრიბუნის ძვირად ღირებული, დანომრილი 
ადგილებიდან შეძლებული გულშემატკივრები, იმ მდიდარი რომაელებივით, გლადიატორებს 
მედიდურად რომ გადასცქეროდნენ, გაოფლილ ფეხბურთელებს, განსაკუთრებით კი უნიათო 
მცველებს, უყვიროდნენ, გაინძერით, თქვე ცივსისხლიანებოო. ღია ტრიბუნებზე მსხდომები, 
ძირითადად უმუშევრები, ღარიბები და მოსწავლეები, ერთხმად იგინებოდნენ და ასე 
ცდილობდნენ, ხმა უფრო კარგად მიეწვდინათ ადრესატისათვის. როგორც მეორე დღეს 
გაზეთებიდან შევიტყვე, მატჩი მარტივად მოსაგები ყოფილა. ფენერბაჰჩეს გატანილი პირველი 
გოლის შემდეგ სხვებთან ერთად მეც ავდექი და ღრიალი დავიწყე. ეს სადღესასწაულო ერთობის 
ატმოსფერო, ტრიბუნებზე მდგარი კაცების მხიარული შეძახილები და გოლის გატანის 
სიხარულის ურთიერთგაზიარება დანაშაულის გრძნობას რაღაცნაირად ფარავდა და 
მიქარწყლებდა და შინაგან შიშს სიამაყით მიცვლიდა. ხანდახან მოედანზე სიჩუმე 
ჩამოვარდებოდა და, ხალხმრავლობის მიუხედავად, ბურთზე ფეხის დარტყმის ხმა ისმოდა. ამ 
შუალედებში გვერდითი ცარიელი ტრიბუნიდან გადავხედავდი ხოლმე დოლმაბაჰჩეს სასახლეს, 
ბოსფორის სრუტეს, იქ გამავალ საბჭოთა გემს და ფუსუნზე ვფიქრობდი. ჩემზე განსაკუთრებული 
შთაბეჭდილება მოახდინა იმან, რომ მე ამირჩია და, მიუხედავად იმისა, რომ ხეირიანად არც კი 
მიცნობდა, თავი გაბედულად მომიძღვნა. თვალიდან არ მშორდებოდა ფუსუნის მაღალი ყელი, 
ჩაღრმავებული მუცელი, ეჭვიანი და თანაც ღრმა თვალები, ლოგინში ყოფნის დროს მისი 
თავისუფალი და უმანკო მზერა და ხანგრძლივი კოცნა. 

– როგორც გატყობ, ბევრს ფიქრობ ნიშნობაზე. – მითხრა ჩემმა ძმამ. 

– ჰო. 

– ძალიან გიყვარს? 

– რა თქმა უნდა. 
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ჩემმა ძმამ მედიდური და გამოცდილი კაცის ღიმილით მზერა მოედნის ცენტრში ბურთზე 
გადაიტანა. ხელში  ეჭირა სიგარეტი „მარმარა“, რომლის მოწევასაც  ორი  წლის  წინ დაეჩვია. 
ქიზქულეს მხრიდან მობერილი ნიავი გუნდებისა და გვერდითი  არბიტრების პატარა დროშებსაც 
კი აფრიალებდა. ნიავისგან გაფანტული სიგარეტის კვამლი თვალებს მიწყლიანებდა, ისევე 
როგორც ბავშვობაში, როცა მამაჩემი სიგარეტს ეწეოდა. 

– ცოლის შერთვა მოგიხდება, – განაგრძო ჩემმა ძმამ, ისე რომ ბურთისთვის თვალი არ 
მოუშორებია, – მალე შვილიც გეყოლებათ. ჩემებთან იმეგობრებენ. სიბელი სამაგალითო და 
პრინციპული ქალია, მყარად დგას მიწაზე. შენ ხშირად დაფრინავ ღრუბლებში, ჰოდა, 
გააწონასწორებს მაგ შენს „ფრენას“. იმედია, სიბელს, სხვა გოგონებივით, თავს არ შეაწყენ. ჰა, 
მიდი, მიდი!.. 

ფენერბაჰჩემ მეორე გოლიც გაიტანა. გოოოლ! –  ისევ წამოვცვივდით  ღრიალით  და 
ერთმანეთს გადავეხვიეთ. მატჩის დამთავრების შემდეგ შემოგვიერთდნენ  მამაჩემის ჯარის 
ძმაკაცი ქოვა ქადრი, რამდენიმე ბიზნესმენი, ადვოკატი და  ფეხბურთის სხვა 
გულშემატკივრებთან ერთად აღმართს ავუყევით. შემდეგ  კი   თითო ჭიქა არყის დასალევად და 
ფეხბურთსა და პოლიტიკაზე სასაუბროდ სასტუმრო „დივანში“ შევედით. ისევ ფუსუნზე 
ვფიქრობდი.. 

– რაზე ფიქრობ, ქემალ? – მკითხა ქადრი ბეიმ. – შენს ძმასავით ფეხბურთის მოყვარული არ უნდა 
იყო. 

– როგორ არა, მიყვარს, მაგრამ ბოლო წლებში.. 

– არა, ქემალს ფეხბურთი ძალიან უყვარს, ქადრი ბეი, მაგრამ კარგ პასს არ აწოდებენ და.. 

– თქვა ჩემმა ძმამ დამცინავად. 

–   ისე,   1959   წლის  ფენერბაჰჩეს  შემადგენლობა  ზეპირად  ვიცი.  აი,    თუ   გინდათ, 
ჩამოგითვლით: ოზჯანი, ნედიმი, ბასრი, აქგუნი, ნაჯი, ავნი, მიკრო, მუსტაფა, ჯანი, იუქსელი, 

ლეფტერი, ერგუნი.. 

– სერაჯეთინი დაგავიწყდა, ისიც თამაშობდა მაგ ნაკრებში. – შემისწორა ქოვა ქადრიმ. 

– არა, იმ ნაკრებში არ ყოფილა. 

თემა გაიშალა და, როგორც ასეთ სიტუაციებში ხდება ხოლმე, სანაძლეო დავდეთ: იყო თუ არა 
სერაჯეთინი 1959 წლის ფენერბაჰჩეს შემადგენლობაში. ვინც წააგებდა, სუფრა უნდა ეკისრა 
„დივანში“. 

ნიშანთაშის    გზაზე   კაცებს    ჩამოვშორდი.    აპარტამენტ   „მერჰამეთში“     კოლოფი 
მეგულებოდა, რომელშიც მე და ჩემი ძმა ფეხბურთელებისა და მსახიობების სურათებიან საღეჭი 
რეზინის ქაღალდებს ვაგროვებდით. დედაჩემმა ძველ სათამაშოებთან ერთად ის კოლოფიც 
გაგზავნა აპარტამენტ „მერჰამეთში“.  ვიფიქრე, სანაძლეოს აუცილებლად მოვიგებ, თუ იმ 
კოლოფს ვიპოვი-მეთქი. 
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მაგრამ, როგორც კი სახლში შევედი, მივხვდი, რომ ჩემი იქ მისვლის ძირითადი მიზეზი ფუსუნთან 
გატარებული საათების გახსენება იყო. თვალი შევავლე ლოგინის თავთან სიგარეტის ნამწვებით 
სავსე საფერფლეს, ჩაის ჭიქებსა და არეულ ლოგინს, რომელსაც ისევ აჩნდა სიყვარულის 
ნაკვალევი და მივხვდი, რომ ამ ოთახში შემოყრილი ნივთები, ყუთები, გაჩერებული საათები, 
ქაფჩები, მტვრის სუნი და ოთახის ჩრდილები ჩემს ოცნებებს შეერთებოდნენ და სულის ერთ 
ნაწილში სამოთხე შეექმნათ. უკვე ბნელდებოდა, მაგრამ გარედან ისევ ისმოდა ფეხბურთის 
მოთამაშე ბავშვების მხიარული ჟრიამული. 

იმ დღეს, 1975 წლის 10 მაისს, როგორც იქნა ვიპოვე რკინის კოლოფი, რომელშიც საღეჭ რეზინ 
„ზიმბოდან“ ამოღებულ  მსახიობების  სურათებს  ვინახავდი. კოლოფი,   ჩემდა გასაკვირად, 
ცარიელი დამხვდა. მსახიობების ის სურათები კი, რომელსაც  მუზეუმის დამთვალიერებლები 
ნახავენ, დიდი ხნის მერე შევაგროვე   კოლექციონერებისაგან, რომლებიც უკიდურეს 
გაჭირვებაში ცხოვრობდნენ   სტამბოლის გადაჭედილ, ცივ ოთახებში. ზოგთან შემდგომში 
ნაცნობობაც გავაბი.  მახსოვს, რომ ეს სურათები ჰიფზი ბეისგან შევიძინე. შემდგომში, როცა ეს 
კოლექცია დავათვალიერე, აღმოვაჩინე, რომ ზოგ მსახიობთან დამეგობრებულიც კი 
ვყოფილვარ  კინომსახიობთა ბარებში. მაგალითად, მშვენიერი ურთიერთობა მქონდა წმ.    
იბრაჰიმის როლის შემსრულებელ ექრემ გუჩლუსთან, რომელიც მრავალი  სერიალის მთავარი 
გმირი იყო. ერთი სიტყვით, ჩემი თავგადასავლის თხრობისას სათითაოდ შევეხები მუზეუმში 
გამოფენილი ექსპონატების ისტორიას. პირველად    სწორედ იმ საღამოს მივხვდი, რომ ჩემს 
ცხოვრებაში მნიშვნელოვან ადგილს  დაიჭერდნენ ამ ოთახის ძველი ნივთები, როგორც 
ფუსუნთან გატარებული ბედნიერი წუთების მოწმენი. 

ისევე როგორც ბევრმა მსოფლიოში, მეც პირველად ვნახე კინოში წყვილი, რომელიც 
ერთმანეთს ტუჩებში  კოცნიდა.  გაოგნებული  ვიყავი  –  მთელი  ცხოვრება  მინდოდა, რომელიმე 
ლამაზი გოგოსთვის მეკოცნა. ოცდაათი წლის მანძილზე, თუ ამერიკაში ერთი- ორ შემთხვევით 
თვალმოკრულ გამვლელს არ ჩავთვლით, მარტო  ფილმებში მენახა წყვილები, რომლებიც 
ერთმანეთს ტუჩებში კოცნიდნენ. ჩემს  ბავშვობაში კი არა, იმ წლებშიც კი, კინოში კოცნის 
სანახავად დადიოდნენ. თვითონ ფილმი მარტო საბაბი იყო. ვგრძნობდი, რომ კოცნის დროს 
ფუსუნიც ცდილობდა, ფილმში ნანახისათვის მიებაძა. 

ახლა კი ფუსუნის კოცნას აღგიწერთ. პირველ ყოვლისა, მინდა, რომ შეიგრძნოთ ჩვენი ვნებისა 
და სექსის დეტალები, თანაც ისე, რომ ეს ყოველივე სიმსუბუქისა და ვულგარულობისგან დავიცვა. 
გამოგიტყდებით, რომ თავიდან მეგონა, რომ ფუსუნის ტუჩებს შაქრის   პუდრის   გემო   „ზამბოს“   
საღეჭი   რეზინისგან ჰქონდა.    პირველი შეხვედრებისას ჩვენი კოცნის მიზანი ერთმანეთის 
აღგზნება, შეგრძნობა და შეცნობა იყო. შემდგომში კი ორივემ აღმოვაჩინეთ, რომ კოცნისგან 
უდიდეს  სიამოვნებას ვიღებდით. პირველად ვაცნობიერებდით, რომ ჩვენს ხანგრძლივ კოცნაში, 
ტუჩებისა და ენის ვნებიან თამაშში, დიდი ადგილი ეჭირა ჩვენს წარმოსახვასაც. თავიდან ფუსუნს 
ვკოცნიდი, შემდეგ ისევ მას, ოღონდ ჩემს წარმოსახვაში არსებულს. მერე   თვალს ვახელდი, 
ფუსუნს დავინახავდი და ისევ ვკოცნიდი, შემდეგ – კვლავ მის  აჩრდილს. მალე ფუსუნის 
წარმოსახვას ერეოდნენ ჩემს მოგონებებში არსებული   სხვა ქალები და ვკოცნიდი უკლებლივ 
ყველას, რითაც ჩემი კაცური საწყისი მაღლდებოდა და თავს უფრო ძლიერმამაკაცად 
ვგრძნობდი. ახლა უკვე სულ სხვა გრძნობით ვიწყებდი ფუსუნის კოცნას. მისი ბავშვური ბაგეებისა 
და ვნებიანად მოთამაშე ენისგან ისეთ სიამოვნებას ვიღებდი, ლამის გონება დამეკარგა. 
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ნეტარება უფრო და უფრო მატულობდა და თანაც ახალ ფიქრებს წარმოშობდა (ჩემი ერთი 
ნაწილი ამბობდა: „ნამდვილად ბავშვია!“, მეორე კი აცხადებდა: 

„ძალიან ქალური ბავშვია!“). ფუსუნის სახე და კოცნა სულ უფრო მეტად ერეოდა  ჩემს 
წარმოსახვაში არსებულებს. ამასთან, ვიცოდი, რომ ეს ტკბილი და ვნებიანი  კოცნა სასიყვარულო 
რიტუალის პრელუდია იყო, რომელიც უდიდეს ბედნიერებას მანიჭებდა. ეს კოცნა ჩემთვის 
სამოთხის კარის ერთგვარი გასაღები იყო. თითქოს ამ კოცნით მხოლოდ სხეულით მიღებულ 
სიამოვნებისა და ვნების კარებს კი არ  ვაღებდით, არამედ ამით ჩვენთვის დროის დიდი და 
ფართო კარიბჭეც იღებოდა. 

ნუთუ შეყვარებული ვიყავი? უსაზღვრო ბედნიერების გრძნობა დამეუფლა და თანაც ეჭვებიც 
მღრღნიდა. ვხვდებოდი, რომ თავგზა მებნეოდა და ჩემი სული ვერ ირჩევდა, ეს ბედნიერება 
სერიოზულად აღექვა თუ არასერიოზულად მიეღო, სრულიად უსინდისოდ. იმ საღამოს 
მშობლების სანახავად ოსმანი და მისი ცოლი ბერინი მოვიდნენ ბავშვებით და ყველამ ერთად 
ვივახშმეთ. მახსოვს, ჭამის დროსაც კი თავიდან არ ამომდიოდა ფუსუნის ვნებიანი კოცნა. 

მეორე დღეს, შუადღეზე, მარტო წავედი კინოში. ფილმი სულ არ მაინტერესებდა, მაგრამ მარტო 
მინდოდა ყოფნა. რაც მთავარია, ვგრძნობდი, რომ ჩემს ძალ-ღონეს აღემატებოდა,  შესვენებაზე  
„სათსათის“   თანამშრომლებთან   ერთად    სასადილოში წავსულიყავი და ხანში შესული 
ბუღალტრებისა და მდივნებისგან მორიგჯერ მესმინა, რა საყვარელი ვიყავი ბავშვობაში. იმ 
მომენტში მეძნელებოდა სადილობისას თავმდაბალი დირექტორის როლის თამაში, უშუალობის 
გამოსაჩენად თანამშრომლებთან ნაძალადევი გახუმრება და ამავე დროს ფუსუნთან ალერსის   
გახსენება და ლოდინი, როდის შესრულდებოდა ორი საათი. 

ოსმანბეიდან რესპუბლიკის მოედნისკენ მივდიოდი ჩაფიქრებული, როცა ჰიჩკოკის კვირეულის 
აფიშა შევნიშნე და კინოში შევედი, სადაც საოცრად ლამაზი კოცნის სცენა ვნახე გრეის კელის 
შესრულებით. იმისათვის, რომ შუადღის სეანსებზე მოსულმა დიასახლისებმა და სკოლიდან 
გამოპარულმა მოსწავლეებმა გაიხსენონ ის დრო, დიდი ხნის შემდეგ ვიშოვე და გამოვფინე 
ყინულებიანი „ალასკა ფრიგო“ და ხელის ფარანი, რომლითაც კინოთეატრის თანამშრომლები 
დაგვიანებულებს თავიანთ    ადგილს უჩვენებდნენ. ყოველივე ეს იმიტომ გამოვფინე, რომ  
გიჩვენოთ, თუ    როგორ განმარტოვდებოდი ხოლმე სიყმაწვილეში, როგორ ვეწეოდი ხუთ წუთში   
ერთხელ სიგარეტს და დავდიოდი კინოში კოცნის სანახავად. გაზაფხულის სიცხით  შეწუხებულს, 
მესიამოვნა კინოდარბაზის სიგრილე, ნესტის სუნი და ჩაბნელებულ დარბაზში ოცნებებში 
გადავეშვი. იმის გაფიქრებაც კი დიდ ბედნიერებას მანიჭებდა,   რომ მალე ფუსუნს ვნახავდი. 
კინოთეატრიდან გამოსული, ოსმანბეის  მიკლაკნილ-მოკლაკნილი, ვიწრო ქუჩებით 
მივემართებოდი ჩვენი შეხვედრის  ადგილის – თეშვიქიეს პროსპექტისაკენ. მახსოვს, მტკიცედ 
გადავწყვიტე, ეს ჩვენი უკანასკნელი შეხვედრა იქნება-მეთქი. 

თავდაპირველად მთელი სერიზულობით შევეცადე, მისთვის მათემატიკა მესწავლებინა. 
მაგიჟებდა მისი ჩამოშვებული თმა, მაგიდაზე ხელების მოძრაობა, ფანქრის ბოლოს 
დამაგრებულ საშლელთან ვარდისფერი ტუჩებით შეხების მანერა (თითქოს ძუძუს კერტებს 
ეხებოდა), მისი შიშველი მკლავის ჩემს მკლავთან შეხება, მაგრამ ყველანაირად ვცდილობდი 
თავის შეკავებას. ამოცანის ამოხსნას რომ იწყებდა, ფუსუნს სახე ეცვლებოდა, ოხრავდა 
(ამოსუნთქულ ჰაერს პირდაპირ სახეში შემომაფრქვევდა ხოლმე), ხანაც თვალებში ჩამხედავდა, 
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თითქოს მეკითხებოდა, გრძნობ, რა სწრაფად და იოლად ჩაგივარდა ხელში ძვირფასი 
ნადავლიო. ბოლოს შეკრებაში შეცდომას დაუშვებდა და ყველაფერს წყალში ყრიდა. რომ 
ნახავდა, მიღებული პასუხი ა, ბ, გ, დ, ე ვარიანტებიდან არც ერთს არ ემთხვეოდა, 
განერვიულდებოდა, მაგრამ სწრაფადვე პოულობდა გამოსავალს – უჭკუობით კი არა, 
უყურადღებობით მომივიდაო. შეცდომა კიდევ რომ არ დაეშვა, დამრიგებლურად ვეუბნებოდი, 
ყურადღება ნიჭის ერთ-ერთი  გამოვლინებაა- მეთქი. ჩემზე ძალიან მოქმედებდა ახალი ამოცანის 
ამოხსნის დროს მშიერ ბეღურასავით მოხტუნავე ფანქრისა და მხრებზე ჩამოყრილი თმის  ყურება  
და ვგრძნობდი, რომ მოუთმენლობა და მღელვარება მემატებოდა. შემდეგ  ვიწყებდით  კოცნას,  
რომელიც 

მგზნებარე სექსში გადაიზრდებოდა ხოლმე. ამ დროს ორივენი ვგრძნობდით ქალწულობის, 
სირცხვილისა და დანაშაულის გარკვეულ სიმძიმეს. ამასთან, ფუსუნის თვალებში იკითხებოდა, 
რომ დიდ სიამოვნებას იღებდა სექსისგან და რომ, როგორც იქნა, გემო გაუსინჯა იმას, რაც დიდი 
ხნის მანძილზე ძალიან აინტერესებდა. იმ თავგადასავლების მაძიებელ მოგზაურს ჰგავდა, 
რომელმაც გადალახა აზვირთებული ოკეანეები და, როგორც იქნა, მიაღწია კონტინენტს, 
რომლის შესახებაც წლების განმავლობაში ლეგენდები ესმოდა. ფუსუნი დაინტერესებული და 
თავბრუდახვეული იყო იმ მოგზაურივით, რომელიც ახალი ცხოვრების დაწყების გამო, 
აღფრთოვანებას გამოხატავს კუნძულზე ნანახი ხეებით, ყვავილებით, ქვებით და მისთვის უცნობ 
ყველა ხილს აღელვებითა და ყურადღებით სინჯავს. 

ფუსუნს ჩემი „მამაკაცური ღირსება“ კი არა, საერთოდ  არ  აინტერესებდა  ზოგადად მამაკაცის 
სხეული – არც ჩემი და არც არავისი. ძირითადად საკუთარი  სხეული და სურვილები აღელვებდა. 
ჩემი ტანი, მკლავები, თითები, პირი –  ყველაფერი მხოლოდ საკუთარი მოხდენილი სხეულის 
სიამოვნების წერტილებისა   და შესაძლებლობების შესაცნობად სჭირდებოდა. დროდადრო 
გაკვირვებას გამოხატავდა, როცა სიამოვნების მიღების ახალ გზებს ვუჩვენებდი (ვინაიდან 
მისთვის ეს სფერო უცნობი იყო). ამ დროს ტანში სიამოვნების ჟრუანტელი დაუვლიდა და  
თვითონაც გაკვირვებით უცქერდა, თუ როგორ მოიცავდა ეს დიდი ნეტარება  ძარღვებს, კისერს, 
თავსა და მთლიანად მას. ბედნიერებას გამოხატავდა  შეძახილებით. შემდეგ ისევ მე მთხოვდა 
დახმარებას და დროდადრო ლულუღებდა: „კიდე რა, გთხოვ?!“ 

უზომოდ ბედნიერი ვიყავი. მაგრამ ამას გონებით კი არა, სხეულით შევიგრძნობდი. მახსოვს, რომ 
ყელში ნეტარება მაწვებოდა, როცა ტელეფონით ვლაპარაკობდი, კიბეებზე ასვლის დროს წელს 
ქვემოთ შევიგრძნობდი, ხოლო თაქსიმში სიბელთან (რომელზეც ოთხი კვირის შემდეგ უნდა 
დავნიშნულიყავი) სადილობისას ბედნიერება მკერდის ერთ ნაწილში მიღიტინებდა. ეს იყო 
შეგრძნება, რომელსაც სხეულის სუნივით ვატარებდი. ის, რომ ეს ყოველივე ფუსუნს ეკუთვნოდა, 
მხოლოდ ხანდახან მავიწყდებოდა, კერძოდ, ოფისში, როცა არავინ იყო და სიბელთან მქონდა 
ჩუმი, სწრაფი სექსი. მაშინ მეგონა, რომ ბედნიერების ეს შეგრძნებები ერთნაირი იყო. 

13. სიყვარული, გამბედაობა და თანამედროვეობა 

ერთ საღამოს, „ფუაიეში“ ვახშმობისას, სიბელმა პარიზიდან ჩამოტანილი სუნამო „Spleen“ მაჩუქა, 
რომელიც აქვე მაქვს გამოფენილი. საერთოდ არ მიყვარდა  ოდეკოლონები, მაგრამ ერთ 
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დილით, უბრალოდ ინტერესის გამო, ყელზე მივისხი.   ფუსუნს  ეს  არ გამოჰპარვია მორიგი 
სიყვარულის დროს. 

– ეს სუნამო სიბელმა გაჩუქა? 

– არა, მე ვიყიდე. 

– რატომ, სიბელს რომ ასიამოვნო? 

– არა, საყვარელო, მინდა, რომ თავი მოგაწონო და იმიტომ ვიყიდე. 

– ბუნებრივია, სექსი სიბელთანაც გაქვს, ხომ ასეა? 

– არა, არა მაქვს. 

– გთხოვ, ნუ მომატყუებ. – მითხრა მტკიცე ხმით ფუსუნმა, – ამას გაგებით მოვეკიდები. რა თქმა 
უნდა, იმასთან სექსი გექნება. – თქვა  და ისეთი  გამჭოლი მზერა  მომაპყრო, როგორიც დედებსა 
აქვთ ხოლმე, ბავშვები რომ გამოტეხონ. 

– არა, არ გატყუებ. 

– დამიჯერე, გული ტყუილისგან უფრო მეტკინება. გთხოვ, მართალი მითხარი. თუ ეგრეა, მაშინ 
მითხარი, რატომ არა გაქვთ სექსი? 

– სიბელი შარშან ზაფხულს გავიცანი სუადიეში, – დავიწყე მოყოლა და თან მჭიდროდ მოვეხვიე 
ფუსუნს. – იმ დროს ჩემები აგარაკზე იყვნენ და სტამბოლში  მარტო ვიყავი. ნიშანთაშიში 
ვხვდებოდით ერთმანეთს. შემოდგომაზე პარიზში   წავიდა.  ზამთარში რამდენჯერმე ჩავაკითხე. 

– თვითმფრინავით? 

–    კი,    თვითმფრინავით.    სიბელმა    უნივერსიტეტი    დეკემბერში  დაამთავრა    და 
საფრანგეთიდან დაბრუნდა, რომ გათხოვილიყო. მას შემდეგ შეხვედრა უკვე  ჩვენს სუადიეს 
აგარაკზე დავიწყეთ, მაგრამ იქ ისე ციოდა, რომ სექსის ხალისი და  სურვილი მალევე დავკარგეთ. 

– ანუ თბილი, გაღუღუნებული სახლის პოვნამდე შესვენება გამოაცხადეთ? 

– მარტში ერთი ღამით ისევ წავედით სუადიეში. ძალიან ციოდა. ბუხარი დავანთეთ, მაგრამ 
მთელი სახლი გაიკვამლა, შემდეგ წავიჩხუბეთ. ამას ისიც დაემატა, რომ სიბელი გაცივდა და 
გრიპით გახდა ავად. მაღალი სიცხეები ჰქონდა, მთელი კვირა იწვა. ამის შემდეგ კი, იქ წასვლის 
სურვილი საბოლოოდ დაგვეკარგა. 

– რომელს დაგეკარგათ, შენ თუ იმას? – მკითხა და ისეთი გამომეტყველება მიიღო, რომ 
მეუბნებოდა, იცოდე, არ დამიმალოო, მაგრამ მის  მზერაში  მე  სულ  სხვა   რამეს ვკითხულობდი: 
გთხოვ, მომატყუე, ოღონდ ნუ მაწყენინებო. 

– მგონი, სიბელი თვლის, რომ ნიშნობამდე ნაკლები სექსი თუ გვექნება, ამით ნიშნობას, 
დაოჯახებასა და თავად მასაც უფრო დიდ მნიშვნელობას მივანიჭებ. 

– აკი მითხარი, სექსი მანამდეც გვქონდაო. 
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– არა, შენ არ გესმის. მთავარი პირველი კონტაქტი კი არ არის. 

– რა თქმა უნდა. – განაცხადა ფუსუნმა დაბალი ხმით. 

– ამით სიბელმა მიჩვენა, თუ როგორ ვუყვარვარ  და მენდობა.  მაგრამ  ქორწინებამდე კავშირი 
რომ გვქონდა, აშკარად აწუხებს.. რასაც მე გაგებით  ვეკიდები. ევროპაში კი მიიღო განათლება, 
მაგრამ შენსავით გაბედული და თანამედროვე მაინც არ არის.. 

ძალიან გრძელი, უსიამოვნო სიჩუმე ჩამოვარდა. დიდი ხნის მერე ეს სიჩუმე გავაანალიზე და 
ახლა შემიძლია, უფრო კარგად აგიხსნათ ამ დუმილის არსი: ამ ჩემი ბოლო ნათქვამის 
ინტერპრეტაცია სხვანაირადაც შეიძლებოდა – სიბელის ჩემთან დაწოლას სიყვარულითა და 
ნდობით ვხსნიდი, ხოლო ფუსუნის იმავე საქციელს – მისი  გაბედულებითა და თანამედროვე 
შეხედულებებით. მერე ამ სიტყვების გამო  ვიტანჯებოდი. კომპლიმენტ 

„გაბედულებითა   და   თანამედროვე   შეხედულებებით“    ირკვეოდა,   რომ    არანაირ 
პასუხისმგებლობას არ ვიღებდი და არ ვგრძნობდი ფუსუნთან  მიჯაჭვულობას მასთან დაწოლის 
გამო. რადგანაც, თუკი თანამედროვე იყო,   მას  არ უნდა გასჭირვებოდა მამაკაცთან დაწოლა 
ქორწინებამდე და არაფრად ჩაეგდო  ის, რომ ქალიშვილი აღარ იყო..  საოცნებო   ევროპელი    
ქალებისა   და    სტამბოლის  ქუჩებში  მოსიარულე ლეგენდარული  ქალების  მსგავსად..  არადა 
ეს   იმ  იმედით  ვთქვი,  რომ ფუსუნს ესიამოვნება-მეთქი. 

ამ დუმილის დროს ვფიქრობდი და თან თვალს არ ვაშორებდი ხეებს, რომლებსაც გაზაფხულის 
ნიავი აშრიალებდა. 

სექსის შემდეგ, როგორც წესი, ისევ ლოგინში ვკოტრიალობდით, თან ვლაპარაკობდით და 
თანაც უკანა ეზოს ხეებს, მის უკან მდგარ სახლებსა და ყვავებს გავცქეროდით. 

– სიმართლე თუ გინდა, არც თამამი ვარ, არც გაბედული და არც თანამედროვე! – მითხრა 
ფუსუნმა პაუზის შემდეგ.ეს სიტყვები მაშინ მისი თავმდაბლობით ავხსენი, თუმცა იმასაც მივხვდი, 
რომ ამ თემაზე საუბარი არ სიამოვნებდა, ამიტომ აღარ გავავრცე. 

– ქალს შეიძლება მამაკაცი წლების განმავლობაში სიგიჟემდე უყვარდეს, მაგრამ არც კი 
მიეკაროს. 

– რა თქმა უნდა. – ვუპასუხე. ისევ სიჩუმე ჩამოვარდა. 

– ანუ ახლა აღარა გაქვთ სექსი? კი მაგრამ, სიბელი აქ რატომ არ მოგყავდა? 

– აზრად არ მოგვსვლია, – ვუპასუხე და ისეთი გამომეტყველება მივიღე,  რომ  სახეზე აშკარად 
გამომეხატა გაოცება, ასეთი გენიალური აზრი მანამდე როგორ არ მომივიდა- მეთქი. – ადრე ეს 
სახლი დაკეტილი გვქონდა, აქ მარტო სამეცადინოდ და მეგობრებთან ერთად მუსიკის 
მოსასმენად მოვდიოდი. აქაურობა შენ გამახსენე. 

– მჯერა, რომ ამ სახლში მოსვლა ადრე აზრად არ მოგდიოდა, მაგრამ მეორეს აშკარად მატყუებ. 
ხომ ასეა? არ მინდა, რომ ოდესმე მომატყუო. არ მჯერა, რომ სიბელთან ახლა სექსი არ გაქვს. აბა 
დაიფიცე. 

– გეფიცები, ახლა სიბელთან სექსი ნამდვილად არ მაქვს. 
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– კი მაგრამ, ერთად ყოფნას როდიდან აპირებთ? ზაფხულში, მშობლები სუადიეში რომ 
გაემგზავრებიან? ან თქვენები იქ წასვლას როდიდან ფიქრობენ? გთხოვ,  მართალი მითხარი და 
მეტს არაფერს გკითხავ. 

– ჩემიანები ნიშნობის შემდეგ გადაბარგდებიან სუადიეში. – წავილუღლუღე დარცხვენით. 

– დავიჯერო, არ მატყუებ? 

– არა, არ გატყუებ. 

– ცოტა დაფიქრებულიყავი მაინც.. 

ისეთი გამომეტყველება მივიღე, თითქოს ვფიქრობდი. ფუსუნმა ჩემი პიჯაკის ჯიბიდან მართვის 
მოწმობა ამოიღო და ხელში შეათამაშა. 

– ეთჰემ ბეი, მეც მაქვს მეორე სახელი. – მითხრა და შემდეგ თემას დაუბრუნდა. – აბა, რა 
მოიფიქრე? 

– დავფიქრდი და გეუბნები, რომ შენთვის ტყუილი არ მითქვამს. 

– დღეს თუ საერთოდ? 

– არასოდეს არ მითქვამს. 

– იცი, ისეთ ადგილას ვართ, არ არის საჭირო, რომ აქ ერთმანეთი მოვატყუოთ. 

დავუწყე ახსნა, ჩვენ შორის არ არსებობს არანაირი საერთო ინტერესი ან საქმიანი ანგარება, 
მართალია, ყველასგან მალულად ვხვდებით ერთმანეთს, მაგრამ ისეთ წმინდა და ძირითად 
გრძნობებს ვემორჩილებით, რომ ტყუილებისათვის ადგილი აღარ რჩება- მეთქი. 

–  ანუ დარწმუნებული  ხარ, რომ არ  მოგიტყუებივარ. –  მითხრა და დაამატა  –   ისე, მართალი 
გითხრა, მინდოდა კიდეც, რომ რაღაც დოზით მოგეტყუებინე.. იმიტომ, რომ ადამიანი მხოლოდ 
იმასთან ცრუობს, ვისი დაკარგვისაც ძალიან ეშინია.. 

– რა თქმა უნდა, შენ გამო ტყუილს ვამბობ.. მაგრამ არ გატყუებ. ისე, თუ გინდა, დღეიდან ეგრე 
მოვიქცევი. ხვალ კიდევ შევხვდეთ. კარგი? 

– კარგი. 

მთელი  ძალით   მოვეხვიე   და  ღრმად   შევისუნთქე   მისი   სხეულის   სუნი. 
ზღვისწყალმცენარეების, კარამელისა და საბავშვო ორცხობილას სურნელი ჩემში უსაზღვრო 
ბედნიერებისა და კომფორტის შეგრძნებას იწვევდა. მაგრამ ფუსუნთან გატარებული საათები არ 
ცვლიდა ცხოვრების იმ გზას, რომელსაც მივუყვებოდი. ეს ბედნიერი და მხიარული ყოფა 
ბუნებრივად მიმაჩნდა. ამასთან, ყველა თურქი კაცივით, თავი მართალი მეგონა. ამას იმიტომ კი 
არ ვაკეთებდი, რომ სწორად მიმაჩნდა და მომწონდა ეს ყოველივე, არამედ იმიტომ, რომ 
განცდილს ბოლომდე ვერ ვაცნობიერებდი. თუმცაღა უკვე იმ დღეებშივე ვიგრძენი, რომ ჩემს 
სულში ნელ-ნელა იწყო გახსნა იარებმა, რომლებიც ზოგიერთებს სიცოცხლის ბოლომდე 
უიმედობის ღრმა და ბნელ მარტოობაში ტოვებს. უკვე ყოველ საღამოს, ძილის წინ, მაცივრიდან 
ცივ არაყს გამოვიღებდი, ერთ ჭიქას დავისხამდი, ფანჯარაში ვიყურებოდი და უხმოდ ვსვამდი. 
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ჩვენი სახლი თეშვიქიეს მეჩეთის მოპირდაპირე მხარეს იყო, ბოლო სართულზე. ამიტომ 
საძინებლის ფანჯრებიდან გადავყურებდით ჩვენნაირი ოჯახების საძინებელებს. ბავშვობიდან 
მიყვარდა ბნელ საძინებელში შესვლა და იქიდან სხვა სახლების თვალიერება. 

იმ ღამით, ნიშანთაშის ღამის განათებას რომ შევცქეროდი, ვფიქრობდი, არავითარ შემთხვევაში 
არ უნდა დავუშვა ფუსუნის შეყვარება, თუ მინდა, რომ მომავალშიც განვაგრძო ძველებური 
არხეინი და ბედნიერი ცხოვრება-მეთქი. იმასაც ვხვდებოდი, რომ ამისათვის ფუსუნს არ უნდა 
დავმეგობრებოდი, გულთან ახლოს არ უნდა მიმეტანა მისი განცდები, დარდი და ხუმრობები. 
რადგან მათემატიკის გაკვეთილისა და სექსის შემდეგ დრო ცოტა გვრჩებოდა, ამის გაკეთება, 
პრინციპში, ძნელი არ უნდა ყოფილიყო. სექსის შემდეგ, როდესაც სწრაფად ვიცვამდით და 
წასასვლელად ვემზადებოდით, ხანდახან იმასაც ვამჩნევდი, რომ ფუსუნიც ცდილობდა,  „მთელი  
არსებით არ  შევყვარებოდი“. ვფიქრობ, ჩემი ისტორია უკეთ რომ გაიგოთ, აუცილებელია   
გესმოდეთ, რომ ამ განსაკუთრებულ ტკბილ წუთებში უდიდეს სიამოვნებას   ვიღებდით   და  
უსაზღრო ბედნიერებას განვიცდიდით. 

სექსის დაუსრულებელი სურვილი და მიღებული სიამოვნება იყო ნაპერწკალი, რომელიც ამ 
ამბის მთავარ ცეცხლს აღვივებდა. დიდი ხნის შემდეგ, როდესაც ვცდილობდი ფუსუნისადმი 
განცდილი სიყვარულისა და მასთან მიჯაჭვულობის გაგებას, თავში იმწამსვე 
წამომიტივტივდებოდა ხოლმე მასთან სექსის მომენტები და ლოგიკური ანალიზის მაგივრად, 
თვალწინ წარმომიდგებოდა სექსის ფრაგმენტები. მაგალითად, ფუსუნი მყავს ჩახუტებული და 
მის ლამაზ მარცხენა ძუძუს ვეალერსები.. ან ჩემი შუბლიდან და ნიკაპიდან ჩამოსული ოფლი 
როგორ ეწვეთება ფუსუნს ლამაზ ყელზე.. ან როგორი აღფთოვანებული შევცქერი მის ლამაზ 
ზურგსა და დუნდულებს.. ან სიამოვნების გმინვის შემდეგ თვალების დახუჭვის მანერა. .ან კიდევ 
სექსის ყველაზე სასიამოვნო მომენტში, ფუსუნის  სახის გამომეტყველება.. 

მაგრამ, როგორც შემდგომ მივხვდი, ეს ფრაგმენტები არ იყო განცდილი სიამოვნებისა და 
ბედნიერების მიზეზი. ისინი უბრალოდ კონკრეტული აგზნების კადრები იყო.. მერე, როცა 
ვცდილობდი ამეხსნა მასზე ასეთი მიჯაჭვულობა, მარტო სექსის სცენები კი არ მაგონდებოდა, 
არამედ ჩვენი ოთახი, გარემო და ყველაფერი, რაც მაშინ ჩვეულებრივად მეჩვენებოდა. ეზოს 
უკანა მხრიდან დიდი ყვავი ჩამოჯდებოდა ხოლმე აივნის მოაჯირზე და უხმოდ გვიყურებდა, 
ზუსტად ისე, ბავშვობაში დედა რომ მაშინებდა „აბა დაიძინე, თორემ აი, ნახე ყვავი როგორ 
გიყურებსო“. თურმე ასეთი „ბუა“ ყვავი ფუსუნსაც ჰყოლია. 

ზოგჯერ ოთახის სიგრილე და მტვერი, ჭუჭყიანი თეთრეული და ჩვენი ფერდაკარგული 
სხეულების ჩრდილები, ასევე ხმაური, რომელიც გარედან ტრანსპორტიდან, მშენებლობებიდან 
შემოდიოდა და გამყიდველების შეძახილები გვაგრძნობინებდა, რომ ჩვენი ურთიერთობა 
სიზმარი და ფანტაზიის ნაყოფი კი არა, მჩქეფარე ცხოვრების ნაწილი იყო. ხანდახან 
დოლმაბაჰჩედან გემის საყვირის ხმას რომ გავიგებდით, ერთად ვცდილობდით გამოცნობას, 
როგორი იყო სრუტეში გამავალი გემი. ყოველ შემდგომ შეხვედრაზე ჩვენი სექსი უფრო 
თავისუფალი და გახსნილი ხდებოდა. ჩემს ბედნიერებას მარტო სექსის დეტალებით 
გაჯერებული ყოფიერება არ ასაზრდოებდა. ჩემთვის საოცრად მიმზიდველი იყო ფუსუნის 
სხეული, თავისი მუწუკებით, ბუსუსებითა და შავი ლაქებითურთ. 
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რა მაკავშირებდა მასთან უსაზღვრო ბავშვური სასიყვარულო გატაცების გარდა? ან რატომ იყო 
მასთან სექსი ასეთი საოცარი? ნუთუ სიყვარულის წყარო, ჩვენი სიამოვნება დაერთმანეთის 
მუდმივი სურვილი იყო, თუ სხვა რამ, რაც ამ ლტოლვას ბადებდა და ასაზრდოებდა? იმ ბედნიერ 
დღეებში, როცა ფუსუნს ფარულად ვხვდებოდი, ეს შეკითხვები ჩემი თავისთვის არც კი დამისვამს. 
უბრალოდ, იმ ბედნიერი ბავშვივით ვიყავი, რომელიც ტკბილეულის მაღაზიაში გაუჩერებლად  
ჭამს კანფეტებს. 

 

14. სტამბოლის ქუჩები, ხიდები, აღმართები, მოედნები 

ერთხელ ფუსუნი ლიცეუმის ერთ-ერთ მასწავლებელს აქებდა და მითხრა, სხვა კაცებს არ 
ჰგავდაო. დავინტერესდი, რას გულისხმობდა. ვკითხე, მაგრამ პასუხი არ გამცა. ორი დღის მერე 
ისევ ვკითხე, „სხვა კაცებისნაირი“ რას ნიშნავს-მეთქი. 

– ვიცი, რომ სერიოზულად მეკითხები. გულახდილად გინდა? 

– რა თქმა უნდა.. რატომ დგები? 

– იმიტომ, რომ არ მინდა, ამ თემაზე შიშველმა ვილაპარაკო. 

– მეც ჩავიცვა? – ვკითხე და პასუხი რომ ვერ მივიღე, ჩაცმა დავიწყე. 

იმ ატმოსფეროს აღსადგენად და ფუსუნის ბავშვური და გულუბრყვილო გამომეტყველების 
მოსაგონებლად, მინდა, აქ გამოვფინო ფუსუნის საბავშვო თმის სარჭი, სიგარეტის ეს კოლოფები, 
ქუთაჰიური საფერფლე და ზღვის ნიჟარა, რომელსაც ფუსუნი თავისი ამბების მოყოლის დროს 
ათამაშებდა. 

ფუსუნმა თხრობა ქუიულუ ბოსტანის ქუჩაზე მდებარე საკანცელარიო-შერეული მაღაზიის 
მეპატრონით დაიწყო. 

ძია სეფილი მამაჩემის მეგობარია. ხანდახან იკრიბებიან და ნარდს თამაშობენ. რვიდან თორმეტ 
წლამდე მამა ხშირად მგზავნიდა მაღაზიაში ლიმონათის, სიგარეტის ან ლუდის საყიდლად, 
განსაკუთრებით ზაფხულობით. უი, ხურდა არ მაქვს, ცოტა დამელოდე, მანამდე კი აი, ამ გაზიანი 
წყლით გაგიმასპინძლდებიო, მეტყოდა ხოლმე ძია სეფილი, ან რამე ამისთანას მოიფიქრებდა 
და მაღაზიაში მაყოვნებდა და, თუ არავინ იყო, სხვადასხვა მიზეზით (მაგალითად, უი, როგორ 
გაოფლიანებულხარო) ხელებს მიფათურებდა. 

ათი-თორმეტი წლის რომ გავხდი, კვირაში ერთხელ, ხანაც ორჯერ, თავის მსუქან ცოლთან 
ერთად გვესტუმრებოდა ხოლმე მეზობელი ბიიქლი ბოქი, რომელიც მამას ძალიან უყვარდა. 
სიამოვნებით უსმენდნენ ერთად რადიოს, საუბრობდნენ სხვადასხვა თემაზე, სვამდნენ ჩაის და 
ნამცხვრებს მიირთმევდნენ. სტუმარი ყველასგან შეუმჩნევლად ხელს ხან მხარზე დამადებდა 
ხოლმე, ხანაც მუხლზე და აღარ აიღებდა, ვითომ დაავიწყდა, ხანაც ხიდან კალათში 
ჩამოვარდნილი ხილივით ცალ ხელს, რომელიც კიბორჩხალასავით უცახცახებდა, ვითომ 
სხვათა შორის, თეძოზე შემომხვევდა, მეორით კი მშვიდად შეექცეოდა ჩაის. 
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ათი წლისა ვიყავი და მეგობრებთან კარტის თამაშით გართულ მამას რომ მივუალერსებდი, 
მაცალე, შვილო, ვერ ხედავ, არ მცალიაო, გამიჯავრდებოდა და თავიდან მომიცილებდა ხოლმე. 
მამას მეგობარი საქილ ბეი კი, ჩემთან მოდი, იღბალი მომიტანეო, მეტყოდა და მუხლებზე 
დამისვამდა. შემდეგ კი, არცთუ ისე უცოდველად მეფერებოდა და ხელებს მიფათურებდა. 

სტამბოლის ქუჩები, ხიდები, აღმართები, კინოთეატრები, ავტობუსები, ხალხმრავალი მოედნები, 
ქუჩების ბნელი კუთხე-კუნჭულები სავსეა სეფილების, საქილ ბეისა და მეზობელ ბიიქლი ბოქის 
მსგავსი კაცებით. ყველაზე მეტად ის მიკვირდა, მამა რომ ვერ ამჩნევდა, როგორ გადაიქცეოდა 
ხოლმე სახლში შემოსული ყოველი მეორე სტუმარი საბოლოოდ ძია სეფილად და ბიიქლი 
ბოქად. შემოსასვლელში ან სამზარეულოში მალულად მიმიმწყვდევდნენ და ხელებს 
მიფათურებდნენ. ცამეტი წლისამ უკვე ფიქრი დავიწყე,  არშეიძლება, ისე ვიცხოვრო, ამ 
ლოქოების ხელის ფათურს ყურადღება რომ არ მივაქციო- მეთქი? 

იმ წლებში ჩემზე შეყვარებულმა ლიცეუმელმა ბიჭმა ფანჯრის წინ ქუჩაში  დამიწერა 

„მიყვარხარ!“, ეს რომ დაინახა, მამაჩემმა ყური ამიწია, ფანჯარასთან მიმათრია და სილაც კი 
გამაწნა. ყველა კარგად აღზრდილი, წესიერი სტამბოლელი გოგონას  მსგავსად, ბოლოს 
ვისწავლე, არ გამევლო პარკებში, ცარიელ და მიყრუებულ  ქუჩებში, რადგან სწორედ ამგვარ 
ადგილებს არჩევდნენ გაოხრებული ძიაკაცები. 

მაგრამ ამ ამბებს ჩემთვის ცხოვრების ხალისი არ ჩაუკლავს. მალე უკვე შემეძლო კაცების სულის 
ამ ბნელი, საიდუმლო მხარეების გამოცნობა და არად ჩაგდება. იყო მთელი არმია კაცებისა, 
რომლებიც დამინახავდნენ თუ არა ქუჩაში, სკოლის კარებში, კინოთეატრის შესასვლელსა თუ 
ავტობუსებში, ამეკიდებოდნენ ხოლმე. ზოგი საერთოდ თვეების განმავლობაში არ მეშვებოდა. 
მეც თავი ისე მეჭირა, თითქოს მათ ვერ ვამჩნევდი. სულაც არ მეცოდებოდნენ (ეგ მე ვკითხე). 
აკიდებული ტიპების ნაწილი მოთმინებით, სიყვარულითა და ზრდილობით არ გამოირჩეოდა. 
ცოტა ხანში უკვე იწყებდნენ: მაგალითად, ძალიან ლამაზი ხარ, მოდი ერთად გავისეირნოთ, 
რაღაც მინდა გკითხო; უკაცრავად, ყრუ ხომ არ ბრძანდებით და ა.შ. მერე კი გინებაზეც 
გადადიოდნენ. ზოგი წყვილ-წყვილად დადიოდა, ზოგს ჩემს სანახავად მეგობრებიც კი მოჰყავდა. 
ისეთებიც იყვნენ, რომლებიც ხითხითებდნენ და ათას სიბინძურეს ამბოდნენ ჩემზე. ერთნი 
წერილებს მწერდნენ, მეორენი საჩუქრის ჩაჩრას ცდილობდნენ, ზოგიც ტიროდა. ერთმა 
მიმიზიდა და კოცნას შეეცადა. მოკლედ, ამ ყველაფერს ისე შევეჩვიე, რომ უწინდელივით აღარ 
ვცდილობდი უდიერად მოქცევას და მათ გათელვას. თოთხმეტის რომ გავხდი, უკვე კარგად 
ვიცოდი კაცების სურვილი და უმსგავსო ქცევა, ამიტომაც ნაკლებად ვებმებოდი იმათ მახეში. 
მაგრამ ქალაქის ქუჩები ყოველდღიურად ივსებოდა „შემოქმედი“  პირებით, რომლებიც 
ოსტატურად ახერხებდნენ ხელის ფათურს, ჩქმეტას,  შევიწროებას, უკნიდან მოწოლასა და სხვა 
რამეებს. უკვე აღარ მაოცებდნენ კაცები, რომლებიც მანქანიდან ხელს გამოყოფდნენ და 
ტროტუარზე გამვლელს  გაედებოდნენ, კიბეებზე ასვლისას ფეხს ძალით რომ აითრევდნენ, 
ლიფტში კოცნას  ან კიდევ ხურდის დაბრუნებისას თითებით შეხებასა და მოფერებას რომ 
ცდილობდნენ. 

ლამაზ ქალთან ფარული ურთიერთობის მქონე ყველა კაცი იძულებულია, მოთმინებით, ზოგჯერ 
ეჭვიანობით, ხშირადაც დაცინვითა და შეცოდების გრძნობით ისმინოს თავისი საყვარლის 
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სასიყვარულო ისტორიები, თუ როგორ აეკიდა ვიღაცა, ან როგორ ცდილობენ მავანნი მისი 
გულის დაპყრობას და ა. შ. ამიტომ ფუსუნს ყურადღებით ვუსმენდი. 

– ჩემი ტოლი სიმპათიური  და  საყვარელი  ბიჭი  სასწავლებელ  „უსთუნ  ბაშარიდან“ 
განუწყვეტლივ მეპატიჟება ხან კინოში და ხან პარკში ჩაის დასალევად. ჩემს დანახვაზე ისე 
ღელავს, რომ რამდენიმე წუთს ხმის ამოღებასაც ვერ ახერხებს.  ერთხელ კალამი არ მქონდა და 
თავისი მაჩუქა, რამდენიმე დღის შემდეგ კი უზომოდ  ბედნიერი იყო, როცა დაინახა, რომ ლექციას 
იმ კალმით ვიწერდი. 

სასწავლებელში ოცდაათი წლის ბრიოლინით თმაგადაგლესილი ნერვიული ადმინისტრატორი 
გვყავს. „პირად საბუთებში დოკუმენტები გაკლია“ ან „შენი  ტესტის პასუხები ვერ ვნახეთ“ – ამ და 
მსგავსი მიზეზებით თავის ოთახში მიბარებდა და ცხოვრების მნიშვნელობაზე, სტამბოლის 
სილამაზესა და ახალგამოქვეყნებულ     ლექსებზე მესაუბრებოდა და მას შემდეგ, რაც  საპასუხო  
რეაქციას  ვერ   შემატყობდა, ზურგს მომაქცევდა, ფანჯარაში იწყებდა ყურებას და მეტყოდა    
ხოლმე, შეგიძლიათ გაბრძანდეთო. და ამას ისეთი გაბოროტებით ამბობდა, რომ გინებას 
უდრიდა. 

ფუსუნმა არაფრის თქმა არ ისურვა ბუტიკ „შანზელიზეში“ მასზე ყურებამდე შეყვარებულ 
შემსვლელ-გამსვლელებზე (მათ შორის ერთი ქალიც ერია), რომლებიც ფუსუნის ეშხით შენაი 
ჰანიმისგან უამრავ ტანსაცმელსა და საჩუქარს ყიდულობდნენ. მაგრამ დიდი ხვეწნის შემდეგ 
ყველაზე სასაცილო ამბავს მომიყვა: – ორმოცდაათი წლის, დაბალი, ბურთივით მრგვალი, 
ძალიან მდიდარი ტიპი იყო. მეჩხერი ჯაგარა  ულვაშები ჰქონდა. ყოველ შემოსვლაზე 
ცდილობდა, თავი წარმოეჩინა და შენაი  ჰანიმთან საუბრისას შიგადაშიგ ფრანგულ ფრაზებს 
ურთავდა პირის მოპრუწვით.  მაღაზიიდან გასვლის შემდეგ მისი ოდეკოლონის მჭახე სუნი ჩემს 
იადონ ლიმონსაც კი აწუხებდა. 

დედას წინააღმდეგობა ვერ გავუწიე და მაჭანკლებს საქმროებთან შეხვედრაზეც დავთანხმდი. 
გათხოვებას არ ვაპირებდი, მაგრამ ვინც მომეწონებოდა, მათთან გართობასა და კოცნაზე უარს 
არ ვამბობდი. გასულ წელს ლიცეუმის მუსიკალური კონკურსის საყურებლად ვიყავი „სპორ 
სერგის“ დარბაზში და იქ „რობერტ  კოლეჯის“ მოსწავლე გავიცანი, რომელსაც თავდავიწყებით 
შევუყვარდი. ყოველდღე  მაკითხავდა სკოლაში  და  სახლში მაცილებდა,  ერთი-ორჯერ  
ერთმანეთს    ვაკოცეთ კიდეც. რამდენჯერმე ფიჩ ჰილმისთან ერთადაც გავისეირნე, მაგრამ  
კოცნის ნება არ მიმიცია, რადგანაც  ყველამ  იცის,  რომ  მარტო   გოგოების   ლოგინში შეთრევა 
აინტერესებს. სილამაზის კონკურსის წამყვანს, მომღერალ ჰაქან  სერინქანსაც ვეკურკურებოდი. 
ამას იმიტომ არ ვაკეთებდი, რომ ცნობილი ვინმე იყო. კულისებში მისი ინტრიგებისაგან თავის 
დაცვა მინდოდა. ვინც მოსწონდა, იმათ  წინასწარ ეუბნებოდა კითხვებს, რომლებიც 
მონაწილეთათვის უნდა დაესვა სცენაზე  მათი ინტელექტის გამოსავლენად. მაგრამ შემდეგ უკვე 
თავს ვარიდებდი და  ტელეფონსაც აღარ ვიღებდი (ეს ძველმოდური მომღერალი დედასაც არ 
მოსწონდა). 

ფუსუნმა ჩემი სახის გამომეტყველება ეჭვიანობად მიიღო და რადგან ჩათვალა, რომ ამ 
ეჭვიანობის  მიზეზი  ის  ცნობილი  მომღერალი  იყო,  მითხრა:  –   არავინ   მყვარებია. მიუხედავად 
იმისა, რომ მომწონს ჟურნალებში, ტელევიზიასა და    სიმღერებში სასიყვარულო ისტორიების 
წაკითხვა და მოსმენა, სწორად არ მიმაჩნია  ამ გრძნობაზე წამდაუწუმ ლაპარაკი. რადგანაც 
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ვფიქრობ, ამას აზვიადებენ იმათ  დასაინტერესებლად, ვისაც ჯერ არ გამოუცდია. ჩემი აზრით, 
სიყვარულისთვის   ადამიანს ყველაფრის, სიცოცხლის გაღებაც კი შეუძლია და ეს დიდი გრძნობა 
სიცოცხლეში მხოლოდ ერთხელ მოდის. 

– რამე მსგავსი გაგინცდია? – ვკითხე და ლოგინზე მის გვერდით წამოვწექი. 

– არა. – თქვა, ცოტა დაფიქრდა და მერე ერთ კაცზე დაიწყო ლაპარაკი. 

–    ერთი   ძალიან   სიმპათიური,    მდიდარი   და,   რა   თქმა     უნდა,    ცოლშვილიანი 
თაყვანისმცემელი მყავდა. ძალიან შევუყვარდი და დამაბრკოლებელი გარემოებები რომ არა, 
ალბათ მის შეყვარებასაც შევძლებდი. საღამოობით ბუტიკიდან რომ გამოვიდოდი, აქავაქის 
ქუჩის კუთხეში მხვდებოდა და თავისი „მუსტანგით“   მასეირნებდა. ხანდახან დოლმაბაჰჩეში 
„საათის კოშკის“ გვერდით მანქანაშივე  ვსვამდით ჩაის, ხან მანქანას მოსახერხებელ ადგილას 
დავაყენებით და ბოსფორის  სრუტის ხედებით ვტკბებოდით. ზოგჯერ შებინდებულზე სპორტისა 
და გამოფენების  სასახლის ცარიელ ავტოსადგომზე ერთმანეთს ვკოცნიდით მანქანაში. 
ოცდათხუთმეტი  წლის ვნებას აყოლილ ბიზნესმენს ავიწყდებოდა, ოჯახი რომ ჰყავდა და 
ცოლობას მთხოვდა ხოლმე. 

ამ კაცის მდგომარეობაზე ფუსუნს უფრო იუმორითა და დაცინვით რომ ელაპარაკა, იქნებ ჩამეხშო 
კიდეც ეჭვიანობა, მაგრამ, როცა მისი თაყვანისცემლის მწვანე თვალები, საქმიანობა, მანქანის 
მარკა და ბოლოს, სახელი ახსენა, ბოღმისა და ეჭვიანობისაგან კინაღამ დავიხრჩვე, რადგანაც 
თურგაი მამაჩემისა და ჩემი უფროსი ძმის საქმიანი პარტნიორი და ოჯახის მეგობარი იყო, 
რომელთანაც ძალიან ხშირად მიწევდა შეხვედრა. მაღალი, სიმპათიური და ჯანსაღი იერის 
მქონე თურგაი ბეი ხშირად მინახავს ნიშანთაშის ქუჩებში ოჯახურ იდილიაში: ცოლ-შვილთან 
ერთად. ნეტა რატომ მეწყინა ასე ეს ამბავი? იქნებ იმიტომ, რომ დიდ პატივს ვცემდი ოჯახისადმი 
მის დამოკიდებულებას, წესიერებასა და შრომისმოყვარეობას? 

ფუსუნმა მოყოლა განაგრძო: – თურგაი ჩემს ხელში ჩასაგდებად თვეების განმავლობაში 
მოდიოდა ბუტიკ „შანზელიზეში“ და შენაი ჰანიმის გულის მოსაგებად  და მოსაქრთამად უამრავ 
რამეს ყიდულობდა. 

შენაი ჰანიმიც მაფრთხილებდა, იცოდე, საუკეთესო კლიენტი არ გამინაწყენოო და მისი 
დაჟინებით თავდაპირველად საჩუქრებზე დავთანხმდი და მას შემდეგ კი, რაც მის სიყვარულში 
დავრწმუნდი, უბრალოდ ინტერესის გულისთვის დავიწყე მასთან შეხვედრა და რაღაც უცნაური 
სიახლოვეც კი ვიგრძენი. 

ერთ თოვლიან დღეს, შენაი ჰანიმის ინიციატივით, მისი მეგობრის ახლად  გახსილიბუტიკის 
სანახავად და დასახმარებლად თურგაი ბეის მანქანით წავედით ბებექში. აქეთობას, ორთაქოიში 
ვისადილეთ. თურგაიმ ცოტა ზედმეტი დალია და ყავის დასალევად შიშლის მიყრუებულ ქუჩაზე 
ერთ კონფიდენციალურ ბინაში დამპატიჟა და უარი რომ ვუთხარი, ერთ დროს მგრძნობიარე და 
გულითადი თურგაი სულ სხვა კაცად გადაიქცა. უკვე დაპირებები დამიწყო, ყველაფერს გიყიდი, 
არაფერს მოგაკლებო. შემდეგ მანქანა ადგილიდან მოწყვიტა, განაპირა უბნის მიყრუებულ 
ადგილას გააჩერა და კოცნა დამიწყო, წინააღმდეგობა რომ გავუწიე, შემდეგ ჩემს დაუფლებას 
ძალით შეეცადა, თან განუწყვეტლივ  მიმეორებდა, ფულში გაბანავებო. 
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მეორე დღეს, მაღაზიის დაკეტვის შემდეგ, თურგაის აღარ შევხვდი. მომდევნო დღეს უკვე 
თვითონ მოვიდა ბუტიკში. ისე იქცეოდა, თითქოს თავისი საქციელი დაავიწყდა ან კიდევ გახსენება 
არ სურდა. ბევრს მეხვეწა და მემუდარა.. ერთად გატარებული მშვენიერი დღეების სამახსოვროდ 
სათამაშო „მუსტანგი“ უყიდია და შენაისთვის დაუტოვებია.  მას შემდეგ მის მანქანაში აღარ 
ჩავმჯდარვარ. ალბათ უნდა ამეკრძალა მისთვის  ჩემთან მოსვლა, მაგრამ ვერ შევძელი. იმიტომ, 
რომ მისმა ბავშვურმა საქციელმა და უსაზღვრო სიყვარულმა ჩემზე გავლენა მოახდინა. შეიძლება 
მეცოდებოდა კიდეც,   არ ვიცი. ყოველდღე დადის, შენაი ჰანიმის გულის გასახარად, ბევრ რამეს  
ყიდულობს, თავისი ცოლისთვისაც უკვეთავს რაღაცებს. სადმე კუთხეში თუ  მომიმწყვდია, მწვანე 
თვალებს შემომანათებს და მეხვეწება, ისევ ისე ვიყოთ, როგორც წინათ, მეტს არაფერს გთხოვო. 
რაც შენ გაგიცანი, მაღაზიაში იმის შემოსვლისთანავე შიდა ოთახში ვიმალები. ამ ბოლო დროს 
რაღაც უკლო კიდეც სიარულს. 

– იმ ზამთარს თურგაის რომ კოცნიდი, სექსისგან რაღად შეიკავე თავი? 

– იმიტომ, რომ მაშინ ჯერ თვრამეტის არ ვიყავი, – მითხრა ბავშვურად. – თვრამეტი წელი შენთან 
შეხვედრამდე ორი კვირით ადრე, 12 აპრილს შემისრულდა. 

თუკი სიყვარული შეიძლება იმ საზომით განისაზღვროს, რომ ადამიანის ტვინი განუწყვეტლივ 
თავის შეყვარებულზე ან შეყვარებულობის კანდიდატზე ფიქრობს, ესე იგი მაშინ უკვე ფუსუნის 
შეყვარების პირას ვყოფილვარ. მაგრამ ჩემი ჭკვიანი, გაწონასწორებული ნაწილი მეუბნებოდა, 
ფუსუნისადმი ასეთ ინტერესსა და ყურადღებას სხვა მამაკაცების გავლენით იჩენო და იმაზე, რომ 
ეჭვიანობაც სიყვარულის ერთგვარი მაჩვენებელია, ლოგიკურად გიპასუხებდით, ეს დროებითი 
ეჭვიანობაა-მეთქი: ერთ-ორ დღეში შევეჩვეოდი ფუსუნის იმ თაყვანისმცემლებს, 
რომლებისთვისაც ეკოცნა და ალბათ დავცინებდი კიდეც, კოცნაზე შორის რომ ვერ მოახერხეს 
წასვლა. მაგრამ იმ დღეს თავადვე გამიკვირდა, რომ სხვადასხვა სასიყვარულო თამაშის დროს, 
სიფაქიზე კი არ გამოვიჩინე, არამედ ფუსუნს რაღაც მკაცრად და სხვანაირად მოვექეცი და უხეშად 
გამოვხატე, როგორც გაზეთებში წერენ ხოლმე, „მისი დაუფლების“ სურვილი. 

 

15. ზოგიერთი უსიამოვნო ანთროპოლოგიური რეალობა 

გამოთქმა „დაუფლება“ ვახსენე და თავს ვალდებულად მივიჩნევ, დავუბრუნდე  თემას, რომელიც 
ჩემი ამბის საფუძველია. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი კარგად   ესმით დღევანდელ 
მკითხველებსა და მუზეუმის დამთვალიერებლებს. მაგრამ რადგან შემდგომ თაობებს, 
განსაკუთრებით კი ჩემს მუზეუმში 2100 წელს შემოსულ სტუმარს,  შეიძლება გაუჭირდეს საკითხის 
ჯეროვნად გაგება და შეფასება, ჯობია, მას აქვე  დავუბრუნდე და უშიშრად და მოურიდებლად 
განვიხილო და გაგაცნოთ  „ანთროპოლოგიური“ ხასიათის ზოგიერთი უსიამოვნო საკითხი. 

ქრისტეშობიდან  1975  წელს  სტამბოლის  ცენტრში  –  ბეიოღლუსა და  ორთადოღუს რაიონებში 
და ხმელთაშუა ზღვის სამხრეთ-დასავლეთ რეგიონებშიც   ახალგაზრდა გოგონების ქალწულობა 
იყო „საგანძური“, რომლის შენახვაც   აუცილებელი იყო ქორწინებამდე.   დასავლეთის   
გავლენისა   და     თანამედროვეობის პროცესების, განსაკუთრებით კი ურბანიზაციის შედეგად,   
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ქალიშვილებმა  უფრო  ადრეულ ასაკშიდაიწყეს  გათხოვება,  რამაც  სტამბოლის  ზოგიერთ  
უბანში  ნელ-ნელა  დასწია  ამ 

„საგანძურის“ პრაქტიკული ღირებულება. „მედასავლეთეები“ გამოთქვამენ რწმენას, რომ 
ცივილიზაციისა და მოდერნიზაციის შედეგად დავიწყებას მიეცემა ეს ეთიკური ნორმა და ეს 
პრობლემური საკითხი ზოგადად. მაგრამ იმ წლებში, სტამბოლის ყველაზე დასავლური ყაიდის 
მდიდარ წრეებშიც კი, ახალგაზრდა გოგონას ქორწინებამდე ვინმესთან დაწოლას სერიოზული 
ინტერპრეტაცია და შედეგები მოჰყვებოდა: ა)  ყველაზე მარტივი დასკვნა, რაც ამ შემთხვევაში 
კეთდებოდა, როგორც უკვე აღვნიშნე, იყო ის, რომ ახალგაზრდები მალე აპირებდნენ 
დაქორწინებას. დასავლური  ორიენტაციის მდიდართა წრეებში უკვე დანიშნულ ან 
„დაქორწინების პირას    მყოფი“  წყვილის ქორწინებამდე  სექსს გარკვეულწილად ლმობიერად  
უდგებოდნენ. მაგალითად შეიძლება მოვიყვნო ჩემი და სიბელის შემთხვევა, როცა  
საზოგადოება, ურთიერთობის სერიოზულობის გამო, ჩვენს ქორწინებამდე კავშირს   ნაკლებად 
ეწინააღმდეგებოდა. მაღალი წრის ნასწავლი გოგონები მომავალ   ქმრებთან ქორწინებამდე 
სექსს პარტნიორის ნდობაზე მეტად თავიანთი თანამედროვეობითა და თავისუფლებით 
ხსნიდნენ. 

ბ) რა თქმა უნდა, იყო ამ ნდობის არარსებობის ან მისი დარღვევის შემთხვევებიც. ასეთ დროს, 
საზოგადოებრივი აზრით, თუკი ქალიშვილი ვაჟის ზეწოლით, ძლიერი სიყვარულით, 
ალკოჰოლის ზემოქმედებით, თავისი სისულელითა და მსგავსი სხვა საქვეყნოდ ცნობილი 
მიზეზით თავს ვერ შეიკავებდა და ქალწულობას დაკარგავდა, მამაკაცი ვალდებული იყო, ქალის 
ღირსება დაეცვა და მასზე დაქორწინებულიყო. ჩემი ბავშვობის მეგობრის, მეჰმედის ძმა აჰმედი 
სწორედ ასეთი შემთხვევისა და სინდისის ქენჯნის გამო დაქორწინდა სევდაზე. დღეს კი მათ 
ძალიან ბედნიერი და წარმატებული ოჯახი აქვთ. 

გ) თუკი კაცი არასრულწლოვანს (18 წლამდე ასაკისას) შეაცდენდა და შემდეგ ცოლად აღარ 
მოიყვანდა, დამწუხრებული ქალის მამა ქორწინების მოთხოვნით სასამართლოსაც კი 
მიმართავდა ხოლმე. ხანდახან ეს სასამართლო პროცესები პრესაშიც შუქდებოდა. გაზეთში ამ 
„სახელგატეხილი“ გოგონების სურათებს თვალები შავი ლენტით  ჰქონდათ დაფარული. 
პრესაში თვალებს პოლიციის მიერ დაკავებულ მსუბუქი ყოფაქცევის ქალებსა და 
გაუპატიურებულ პირებსაც უშავებდნენ. ამიტომ იმ    პერიოდის გაზეთების დათვალიერებისას 
იმდენ თვალებგაშავებულ სურათს  ნახავდი, რომ თავი ნიღბებიან კარნავალზე გეგონებოდა. 
საყოველთაოდ   „მსუბუქად“ აღიარებული მომღერლების, მსახიობებისა და სილამაზის 
კონკურსების მონაწილეთა გარდა, გაზეთებში პრაქტიკულად ვერ ნახავდით თურქი ქალის 
ფოტოსურათს, თვალებზე დაფარებული რომ არ ჰქონოდა. რეკლამებში კი ძირითადად 
არამუსლიმი, უცხოელი ქალები მონაწილეობდნენ. 

დ) იმის გაფიქრებაც კი წარმოუდგენელი იყო, რომ ჭკუათმყოფელი ახალგაზრდა ქალი თავის 
ქალიშვილობას ჩააბარებდა კაცს, რომელიც სულ არ ფიქრობდა მის შერთვას. ამიტომ 
საყოველთაოდ იყო მიღებული შეხედულება, რომ ამგვარ ქალს (ანუ იმას, ვინც კაცთან ისე 
დაწვებოდა, რომ გათხოვების იმედი არ ჰქონდა) ჭკუა-გონება ჰქონდა არეული. იმ დროის 
საყვარელ მელოდრამებში ხშირად ნახავდით სიუჟეტს, როცა უმანკო ცეკვის დროს ქალიშვილი 
ლიმონათს დალევდა, სადაც დასაძინებელი ან გონების ამრევი საშუალება იყო ჩაყრილი, რის 
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გამოც „თავის უძვირფასეს განძს“ დაკარგავდა. შემდეგ კი ამ „გასვრილი“ ქალის ტკივილითა და 
სირცხვილით სავსე ისტორიას  გვიყვებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ, როგორც წესი, ამგვარი 
ფილმის ბოლოს  კეთილები კვდებოდნენ, ბოროტები კი ბოზდებოდნენ. 

ე) რაღა თქმა უნდა, ქალის ჭკუა-გონების დამბინდავი შეიძლება სექსუალური სურვილიც 
ყოფილიყო. მაგრამ სექსუალური ლტოლვისა და ვნების გამო ამის (გასათვალისწინებელია, 
რომ ამგვარ საქციელს ხანდახან მკვლელობაც კი მოჰყვებოდა ხოლმე) ჩამდენი ქალის 
შემდგომში ცოლად მოყვანას კაცები გაურბოდნენ, რადგან შესაძლებელი იყო, რომ მათ 
შემდგომშიც საკუთარი სიამოვნებისათვის ეღალატათ ქმრებისათვის. მაგალითად, ჩემმა 
უზომოდ კოსერვატორმა ჯარის მეგობარმა დარცხვენით და ცოტა არ იყოს სინდისის ქენჯნით 
მითხრა, რომ შეყვარებულს დასცილდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ქორწინებამდე ჰქონდათ სექსი 
(რაღა თქმა უნდა, მხოლოდ ერთმანეთთან). 

ვ)  მკაცრი წესებისა  და საზოგადოების მიერ  ამგვარი ქალების უზომოდ  გაკიცხვისმიუხედავად, 
ქალაქის ახალგაზრდა მამაკაცებში ფართოდ იყო გავრცელებული აზრი, რომ არსებობს უამრავი 
ქალი, ვინც კაცებთან უბრალოდ საკუთარი სიამოვნებისთვის წვება. ამ რწმენას შეიძლება 
საზოგადოების მიერ შეთხზული „ქალაქის ლეგენდაც“  კი ვუწოდოთ. ეს მითი განსაკუთრებით 
პოპულარული იყო პროვინციიდან  სტამბოლში ჩამოსულ ღარიბებსა და წვრილბურჟუაზიულ 
ფენებში და მისი ისევე სწამდათ, როგორც დასავლელ ბავშვებს სჯერათ თოვლის პაპისა. ეს აზრი 
იმდენად  იყო მოწონებული და გაზიარებული, რომ სტამბოლის ისეთი მდიდრული უბნების   
მცხოვრებლებიც კი, როგორებიც თაქსიმი, ბეიოღლუ, შიშლი, ნიშანთაში და ბებექია, თავიანთი 
სექსუალური შიმშილის მოსაკლავად, ქალაქის ამ ლეგენდას   მიმართავდნენ ხოლმე, რომლის 
მიხედვითაც ნიშანთაშისა და მსგავს რაიონებში  ცხოვრობდნენ თავსაბურავმოხსნილი, 
მოკლეკაბიანი ევროპული გარეგნობის ქალები,  რომლების კაცებთან ქორწინებამდე მხოლოდ 
და მხოლოდ საკუთარი  სიამოვნებისათვის წვებოდნენ. ამ მითისა ყველას სჯეროდა. ფიჩ ჰილმი 
და ზოგი ჩემი მეგობარი დარწმუნებული იყვნენ, რომ ეს გოგონები ყველაფერს გააკეთებდნენ 
მდიდარ ბიჭებთან ყოფნისა და „მერსედესით“ გასეირნების გულისთვის. ამიტომაც  შაბათ 
საღამოს ცოტა ლუდს დალევდნენ და ასეთი გოგონების ძებნაში ამტვერებდნენ  ქუჩებს, 
პროსპექტებს, ტროტუარებს და, მოკლედ რომ ვთქვათ, მთელ სტამბოლს. ათი წლით ადრე, ანუ 
ოცი წლის რომ ვიყავი, ზამთრის ერთ საღამოს, ფიჩ ჰილმისთან   ერთად  ამ  „ლეგენდარული  
ქალის“   პოვნის  იმედით   მამამისის 

„მერსედესით“ მოვიარე მთელი სტამბოლი, მაგრამ ვერც მოკლეკაბიან ქალს მივაგენით და ვერც 
გრძელიანს. ბოლოს გაწბილებულები, ბებექის ერთ ფეშენებელურ სასტუმროში შევედით, 
ტურისტებისათვის მუცლის ცეკვის შემსრულებელი ორი გოგო  „მოვხსენით“ (ამისთვის 
სუტენიორს გვარიანადაც გადავუხადეთ) და სასტუმროს ნომერში ავიყვანეთ. წარმომიდგენია, 
როგორ დაგვცინებენ ამისთვის მომავალი   ბედნიერი ასწლეულის მკვიდრნი. მაგრამ ჰილმის 
დაცვას ასე შევეცდები: მიუხედავად  იმისა, რომ უხეში იყო, ჰილმი ყველა მოკლეკაბიან გოგონას 
ამ ლეგენდარულ  ქალად არ მიიჩნევდა. უფრო მეტიც, მინიკაბიან, ყვითლად თმაშეღებილ, 
მაკიაჟიან  ქალებს ადევნებულ ვინმეს თუ დაინახვდა, გოგონებს აუცილებლად    
გამოექომაგებოდა და, თუ საჭირო იყო, დაიღრიალებდა, „ქალებს როგორ ექცევითო“, ღარიბ-
ღატაკ, ულვაშიან ატორღიალებულ ახალგაზრდა ბიჭებს ცხვირპირსაც გაუერთიანებდა. 
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ეს ანთროპოლოგიური ინფორმაცია აქ იმიტომ მოგაწოდეთ, რომ ყურადღებიან მკითხველებს 
ვაგრძნობინო, რა შორს ვიყავი იმ ეჭვიანობისაგან, ფუსუნის ისტორიების გამო რომ შევიგრძენი. 
მაგრამ, უნდა ვაღიარო, რომ თურგაი ბეიზე ვიეჭვიანე. თუმცა თავი იმწამსვე დავირწმუნე, რომ ეს 
ეჭვიანობა ბუნებრივი იყო, რადგანაც ისიც ჩემსავით ნიშანთაშის მდიდარი ფაბრიკანტი იყო. 

 

16. ეჭვიანობა 

 

იმ საღამოს, ფუსუნი ტკბილად რომ მიყვებოდა თურგაი ბეის ვნებაზე, სიბელთან ერთად 
გავემგზავრე ანადოლუჰისარის აგარაკზე, სადაც ჩემი საცოლის მშობლები ზაფხულში 
საცხოვრებლად გადადიოდნენ. ვახშმის შემდეგ სიბელს გვერდით მივუჯექი. 

–  საყვარელო,  რაღაც  ამ  საღამოს  ბევრს  სვამ.  იქნებ  რამე  არ მოგწონს  ნიშნობის  
მოსამზადებელ საქმიანობაში? 

– მომწონს, ნიშნობა „ჰილტონში“ რომ იმართება. ხალხმრავლობის ინიციატორი, თავადაც იცი, 
რომ დედაჩემია, ამიტომ ისიც კმაყოფილია.. 

– მაშინ რა გაწუხებს? 

– არც არაფერი. მოწვეულ სტუმართა სია მომაწოდე ერთი, გადავხედო. 

– დედაშენმა დედაჩემს მისცა.წამოვდექი და რამდენიმე ნაბიჯი გადავდგი სასიდედროსკენ. ფეხის 
გადადგმისას ძველის სახლის ხის იატაკი ძლიერ აჭრიალდა. გვერდით ჩამოვუჯექი და ვკითხე:  –  
შეიძლება მოწვეულთა სიას მეც გადავხედო? 

– რა თქმა უნდა, შვილო.. 

მიუხედავად იმისა, რომ ზედმეტი არყის გამო, თვალები აცაბაცა გამირბოდა, მაინც მოვახერხე 
სიაში თურგაი ბეის პოვნა და ავტოკალმით, რომელიც დედაჩემმა მაგიდაზე დატოვა, მისი 
გადაშლა. უცებ ავყევი გულის ძახილსა და გრძნობებს და თურგაის მაგივრად ფუსუნის ოჯახი 
ჩავწერე, გვერდით კი მათი მისამართი – ქუიულუ  ბოსტანის ქუჩაც მივუთითე. შემდეგ ფურცელი 
სასიდედროს დავუბრუნე და ხმადაბლა ვუთხარი: – ოჯახი, რომელიც გადავშალე, თავის დროზე 
მართლაც ჩვენი ახლობელი იყო. მაგრამ, სამწუხაროდ, დედამ არ იცის, რომ რამდენიმე ხნის წინ 
ბიზნესში ბევრი რამ შეეშალა და ურთიერთობა გაგვიფუჭდა. 

–  ეჰ,  რას იზამ,  სადღა არიან ის ძველი  მეგობრები.. აღარც   უწინდელი  ადამიანობა შემორჩა 
ხალხს – მითხრა სასიდედრომ. – იმედია, მათ მაგივრად რომ ჩაწერეთ, ისინი მაინც არ 
გაგანაწყენებენ. ოჯახში რამდენი კაცია? 

– დედის მხრიდან ჩვენი შორეული ნათესავები არიან: კაცი ისტორიის მასწავლებელია, მეუღლე 
გამოცდილი მკერავი. თვრამეტი წლის ლამაზი ქალიშვილი ჰყავთ. 
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– უი, ძალიან კარგი. ვჯავრობდი კიდეც, მოწვეულთა შორის იმდენი ახალგაზრდა კაცია, 
საცეკვაოდ ქალიშვილები არ გვეყოფა-მეთქი. 

აქეთობას მამაჩემის „შევროლე 56“-ში ვისხედით, რომელსაც, როგორც  ყოველთვის, მშვიდად 
მართავდა ჩეთინ ეფენდი და დიდი ინტერესით ვიყურებოდი  ფანჯარაში, საიდანაც მოჩანდა 
ღამის ქალაქი ჩაბნელებული პროსპექტებით, პოლიტიკური შინაარსის ბილბორდებით, 
ჩამონგრეული, მოუვლელი, მაგრამ   საოცრად  ლამაზი  სახლებით, ასწლიანი ჭადრებითა  და   
საერთაშორისო    რეისების გემებისთვის საგანგებოდ განათებული ნავმისადგომებით. უკანა  
სავარძლიდან  ჩაძინებული  მამაჩემის  ფშვინვა ისმოდა. 

დედა კმაყოფილი იყო, რადგან ყველაფერი ისე კეთდებოდა, როგორც თვითონ სურდა. 
როგორც წესი, ერთად სადმე ყოფნის შემდეგ დედა მანქანაში ჩაჯდომისთანავე იწყებდა ამ 
ვიზიტის შეფასებას და თავის შეხედულებებს გაგვაცნობდა ხოლმე. ამჯერადაც არ გადაუხვევია  
ჩვეულებისათვის. 

–   დიახაც,   ძალიან   წესიერი   და   კარგი   ხალხია.   როგორი  გულითადები   არიან, ზრდილობაზე 
რომ აღარაფერი ვთქვათ. მაგრამ ეს აგარაკი რას უგავთ,  როგორი მოუვლელია იქაურობა. ნუთუ 
ასე უჭირთ? ცუდად არ გამიგო, შვილო, დარწმუნებული ვარ, რომ სტამბოლში სიბელზე უფრო 
კარგ, სასიამოვნო და ჭკვიან ქალს ნამდვილად ვერ იპოვი. 

დედა და მამა სახლთან დავტოვე. გასეირნება მომინდა. ჩემებს ვუთხარი, ალადინის მაღაზიაში 
საქმე მაქვს, გავივლი და მოვალ-მეთქი. ამ მაღაზიაში ბავშვობაში დედა ჩვენთვის ადგილობრივი 
წარმოების იაფფასიან სათამაშოებს, შოკოლადს, ბურთებს, თოფებს, ბილიარდს, კარტს, კევს, 
დასურათებულ წიგნებსა და უამრავ რამეს ყიდულობდა. შორიდანვე შევნიშნე, რომ მაღაზია ღია 
იყო. ალადინი წაბლის ხეზე დამაგრებული თაროებიდან გაზეთებს აგროვებდა. მაღაზიაში 
სინათლის ჩაქრობას აპირებდა, რომ დამინახა და ჩემთვის გასაკვირი კეთილგანწყობით 
მაღაზიაში მიმიპატიჟა. როგორც ამიხსნა, დილის ხუთ საათზე წინა დღიდან დარჩენილი 
გაზეთები უნდა დაებრუნებინა და ახლები მიეღო. ძველი გაზეთების შეკვრაში თაროდან 
გადმოვარდნილი იაფიანი თოჯინა დავინახე და ვიყიდე. ვიფიქრე, ამას ფუსუნს ვაჩუქებ, 
მოვეხვევი და მთელი ჩემი ეჭვები საპნის ბუშტივით გასკდება-მეთქი. მაგრამ საათს დავხედე და 
გამოვთვალე, რომ იქამდე მთელი თხუთმეტი საათი იყო დარჩენილი. მაშინ პირველად 
შევწუხდი, რომ მასთან დარეკვა არ შემეძლო. 

დიდი ტკივილი და სინდისის ქენჯნისმაგვარი რაღაც ვიგრძენი. ნეტა ახლა რას აკეთებს?ფეხებს 
ჩემი სახლის საპირისპირო მიმართულებით მივყავდი. ქუიულუ ბოსტანის ქუჩაზე აღმოვჩნდი. ის 
კაფე ვიცანი, ბიჭები რადიოს რომ ვუსმენდით და კარტით ვერთობოდით. შემდეგ სკოლის ეზოც 
გავიარე, ბავშვები ფეხბურთს რომ ვთამაშობდით. მიუხედავად იმისა, რომ მთვრალი ვიყავი, ჩემი 
საღად მოაზროვნე ნაწილი ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო და მეუბნებოდა, ფუსუნის სახლის კარს 
აუცილებლად მამამისი გააღებს და ცუდ დღეში აღმოჩნდებიო. იქამდე ვიარე, ვიდრე მისი 
განათებული ფანჯრები არ დავინახე. შევცქეროდი ფანჯრებს მეორე სართულზე წაბლის ხეებს 
შორის და გული გამეტებით მიცემდა.. 

წლების შემდეგ მუზეუმში გამოსაფენად ერთ მხატვარს დაწვრილებით აღვუწერე და დავახატვინე 
ეს მომენტი. სურათზე ზედმიწევნითაა გაცოცხლებული ფუსუნის სახლის ფანჯრიდან გამოსული 
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ნარინჯისფერი სინათლე, უკან მთვარის შუქზე ტოტებმოშრიალე წაბლის ხე, ნიშანთაშის ცის 
სიღრმე და სილამაზე, მაგრამ, არ ვიცი, რამდენად შეძლო მხატვარმა ყველაფრის გადმოცემა და 
მუზეუმის დამთვალიერებლებისათვის იმ მომენტში ჩემი ეჭვიანობის ჩვენება. 

საყვარლის სახლის ცქერისას ჩემი მთვრალი ნაწილი პატიოსნად მეუბნებოდა, იმიტომ მოხვედი, 
რომ ფუსუნს ერთხელ შეავლო თვალი, აკოცო, დაელაპარაკო და, რაც მთავარია, დარწმუნდე, 
რომ იმ საღამოს სხვასთან ერთად არ იყოო. რახან ფუსუნი ერთხელ უკვე „წავიდა ბოლომდე“, 
შეიძლება დაინტერესებულიყო, როგორი იქნებოდა მასზე შეყვარებულ სხვა ტიპებთან 
(რომლებიც ასე სხაპასხუპით ჩამომითვალა) დაწოლა. ეჭვიანობას კიდევ უფრო მიმძაფრებდა  
მისი დამოკიდებულება  სექსისადმი. ფუსუნი ჰგავდა ახალი სათამაშოთი გახარებულ ბავშვს, 
აღფრთოვანებას  რომ ვერ მალავს. ძალიან ცოტა ქალში შემხვედრია სიყვარულისთვის 
ბოლომდე თავის მიცემის ასეთი ნიჭი.. არ მახსოვს, რამდენ ხანს ვუცქერდი მის ფანჯრებს. ძალიან 
გვიან  დავბრუნდი სახლში ხელში თოჯინით. 

დილით, უკვე საღ გონებაზე, შევეცადე გამეანალიზებინა ჩემი იმღამინდელი ქცევა და ეჭვიანობის 
მასშტაბები განმესაზღვრა. ჩემს სიტუაციაში სიყვარულში შეტოპვა საშინელება იქნებოდა. 
მოპირდაპირე სახლის კედელზე „მელთემის“ რეკლამიდან ინგე  მიყურებდა მომხიბვლელად. 
თითქოს ყურადღებას მთხოვდა. რაღაც მომენტში, ამ  გრძნობისთვის სერიოზული ხასიათი რომ 
არ მიმეცა, დავაპირე, ჩემი ვნების ამბავი ზაიმის, მეჰმედისა და ჰილმისათვის გამემხილა. მაგრამ 
მივხვდი, რომ ჩემი ძმაკაცები ვერ დამეხმარებოდნენ, რადგანაც ძალიან მოსწონდათ  სიბელი  და  
იღბლიან   კაცად  მთვლიდნენ,  ასეთი დახვეწილი  ქალი  რომ  მყავდა   გვერდით. ისიც   კარგად 
ვიცოდი, რომ ფუსუნს მომხიბვლელ და სექსუალურ ქალად მიიჩნევდნენ და შურითაც 
გასკდებოდნენ, ფუსუნთან ჩემი ურთიერთობის ამბავი რომ გაეგოთ. რაც  მთავარია, იმასაც 
ვხვდებოდი, რომ საკმარისი იყო, პირი გამეღო, ძალიან გამიჭირდებოდა გრძნობების დაფარვა 
და ფუსუნზე გულგრილად ლაპარაკი. უკვე ვიცოდი, რომ ცოტა ხნის შემდეგ ფუსუნზე სერიოზულ 
და გულითად ლაპარაკს დავიწყებდი და ჩემი ძმაკაცებიც გაიგებდნენ, გოგონაზე გონება რომ 
მეკარგებოდა. ოფისიდან ვუყურებდი ავტობუსებს, რომლებიც ხმაურით მიდი-მოდიოდნენ. 
არაფერი  შეცვლილა მას შემდეგ, რაც ბავშვობაში დედას მე და ჩემი ძმა მაჩქიდან ან 
ლევენთიდან მოვყავდით. ვუყურებდი და ფუსუნზე ვფიქრობდი.. დანამდვილებით ვიცოდი, 
რამის შეცვლას მხოლოდ იმ შემთხვევაში შევძლებდი, თუ ჩემს მომავალ ბედნიერ ქორწინებას 
შევეხებოდი. ბოლოს დავასკვენი: ყველაფერი ისე უნდა დამეტოვებინა, როგორც იყო და იმ 
ნეტარებითა და ბედნიერებით დავმტკბარიყავი, რაც ცხოვრებამ ჩემთვის ასე გულუხვად 
გამოიმეტა. 

 

17. მთელი ჩემი ცხოვრება შენ გეკუთვნის 

მაგრამ, მას შემდეგ, რაც ფუსუნმა შეხვედრაზე ათი წუთით დაიგვიანა, იმწამსვე დავივიწყე, რას 
ვფიქრობდი მასზე ცოტა ხნის წინ და საოცრად ავღელდი. განუწყვეტლივ ვიხედებოდი სიბელის 
ნაჩუქარ  საათზე, შიგადაშიგ კი თვალს შევავლებდი    ხოლმე„ნაჯარის“ მარკის გუგულიან საათს, 
რომლის მხიარული ხმებიც ძალიან მოსწონდა ფუსუნს. ავღელდი, ადგილს ვეღარ ვპოულობდი 
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და ფანჯრიდან თეშვიქიეს   პროსპექტს გავცქეროდი. შემდეგ უკვე ოთახში ბოლთის ცემა და 
თურგაი ბეიზე  დავიწყე ფიქრი. ბოლოს სახლში ვეღარ გავძელი და ქუჩაში გამოვედი. 

თეშვიქიეს პროსპექტის ორივე ტროტუარს ყურადღებით ვაკვირდებოდი, შემთხვევით ფუსუნი 
რომ არ გამომპარვოდა. ამასობაში ბუტიკ „შანზელიზესთან“ ამოვყავი  თავი. მაგრამ ფუსუნი იქაც 
არ დამხვდა. 

– მობრძანდით, ქემალ ბეი. – თავაზიანად შემომეგება შენაი ჰანიმი. 

– „ჯენი კოლონის“ ჩანთის ყიდვა ბოლოს მაინც გადავწყვიტეთ. – მივუგე. 

–  ესე  იგი, გადაწყვეტილება შეგიცვლიათ. –  ეს თქვა და ტუჩის  კუთხეში  დამცინავმა ღიმილმა 
გადაჰკრა. ფუსუნის გამო იძულებული გავხდი, ჩანთა მეყიდა,  მაგრამ შენაის საქციელმა კი 
გამაკვირვა: გაძლიერებით მაჩეჩებდა ჩანთას,  მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა, ჩანთა ყალბი იყო. 
სიჩუმე ჩამოვარდა. ჩემთვის გაუსაძლისი სიზანტით გაემართა ვიტრინისაკენ, ჩანთა ჩამოიღო და, 
როგორც გამოცდილ ვაჭრებს სჩვევიათ, მტვერს სული შეუბერა. უხალისო განწყობის 
გამოსასწორებლად, იადონ ლიმონს ვეხალისებოდი. 

ფული გადავიხადე. გამოსვლისას შენაი ჰანიმმა მრავალმნიშვნელოვნად მითხრა: – რახან უკვე 
გვენდობით, იმედია, უფრო ხშირად დაგვაფასებთ. 

– აუცილებლად. – ვუპასუხე. 

ჩემდაუნებურად გამახსენდა, რომ სიბელი შიგადაშიგ შეივლიდა ხოლმე ამ ბუტიკში, ამიტომ 
გავიფიქრე, ნუთუ საკმაო რაოდენობის რაღაცეებს თუ არ ვიყიდი, შენაი სიბელს რამეს 
აგრძნობინებს-მეთქი. ამ ქალის მახეში გაბმაზე მეტად ეს ამბავი მაწუხებდა. უცებ წარმოვიდგინე, 
რომ იმ დროს, როცა მაღაზიაში ვიყავი, ფუსუნი აპარტამენტ „მერჰამეთში“ მივიდა, ვერ მიპოვა 
და უკან გამობრუნდა. 

გაზაფულის მშვენიერი დღე გახლდათ, ამიტომ ქუჩა და ტროტუარი სავსე იყო საყიდლებზე 
გამოსული დიასახლისებით, მინიკაბებიანი და, ახალი მოდის წამხედურობით, ცათამბჯენივით 
მაღალ ქუსლებზე წამოყუდებული ქალებითა და სასწავლო წლის დასრულებით გახარებული 
მოსწავლეებით. თვალით ფუსუნს დავეძებდი და ამიტომ არ გამომპარვია მეყვავილე ბოშა ქალი, 
კონტრაბანდული ამერიკული სიგარეტების გამყიდველი, რომელიც გულმოდგინედ 
ემალებოდა პოლიციას და საერთოდ, ზედმიწევნით შევისწავლე იმდღინდელი ნიშანთაშის 
ხალხმრავლობა. 

უცებ ქუჩაში სწრაფად გაიარა ცისტერნიანმა დიდმა მანქანამ, რომელსაც ეწერა „სუფთა წყალი – 
ჰაიათი“, უკან კი ფუსუნი შევნიშნე. 

– სადა ხარ? – ვთქვით ორივემ ერთდროულად და ერთმანეთს შევცინეთ. 

– დედაბერი შუადღეზე ბუტიკში თვითონ დარჩა, მე კი მეგობრის მაღაზიაში გამგზავნა. ამიტომ 
დავიგვიანე. შენ კი არ დამხვდი. 

–  რომ არ  მოხვედი,  ავღელდი  და მაღაზიაში  მოგაკითხე.  ეს  ჩანთაც ვიყიდე,  ისე, 
სამახსოვროდ. 
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ფუსუნს ის საყურე ეკეთა, რომელიც ჩემი მუზეუმის პირველი ექსპონატია. ერთად 
მივსეირნობდით. ვალიქონაის გამზირიდან უფრო წყნარ ემლაქის პროსპექტზე ჩავუხვიეთ. 
გავიარეთ ბავშვთა სტომატოლოგიური კაბინეტი, სადაც ბავშვობაში დედა ძალით დამათრევდა 
და სტომატოლოგიც დაუნდობლად ჩამთხრიდა ხოლმე პირში რკინის იარაღებს. ის უსიამოვნო 
შეგრძნება და ტკივილი დღემდე მახსოვდა. იქვე რაღაც ხალხმრავლობა შევნიშნეთ. ხალხის 
ნაწილი იქით გარბოდა, ზოგი კი დაბნეული მოდიოდა შეწუხებული სახით. ავარია მომხდარიყო 
და მთელი გზა გადაეკეტათ. როგორც მივხვდი, ცისტერნიან მანქანას, „სუფთა  წყალი  –  ჰაიათი“  
რომ  ეწერა,  დაღმართზე მუხრუჭმა უმტყუნა, მარცხენა მხარეს გადავიდა  და სამარშრუტო   
ტაქსის დაეჯახა. ცისტერნიანი მანქანის მძღოლი გვერდზე გადასულიყო და ხელის კანკალით 
სიგარეტსეწეოდა. 1940 წელს გამოშვებული „პლიმუთის“ მარკის სამარშუტო ტაქსის,  რომელიც 
თეშვიქიე - თაქსიმის რეისს ასრულებდა, წინა ნაწილი, ამ უზარმაზარი მანქანის დაჯახების გამო,  
მთლიანად  მოსწყვეტოდა.  ნამსხვრევებს   შორის წინა   სავარძელზე ქალის დასახიჩრებული 
სხეული დავინახე. მაშინვე ვიცანი – ის ქალი იყო, რამდენიმე წუთის წინ ბუტიკ „შანზელიზედან“ 
გამოსვლისას ტროტუარზე რომ შევნიშნე. ირგვლივ ყველაფერი შუშის ნამსხვრევებით იყო 
მოფენილი. 

ფუსუნს ხელი ჩავჭიდე და ვუთხარი, წამო, წავიდეთ-მეთქი. 

მაშინვე არ გამომყვა, გაშტერებული მისჩერებოდა ავტოავარიის მსხვერპლს. 

ავარიის ადგილას ხალხი სულ უფრო და უფრო ემატებოდა. ეს ყოველივე არ მსიამოვნებდა, 
რადგანაც არ მინდოდა, ამ ხალხმრავლობაში ვინმე ნაცნობს ფუსუნთან ერთად დავენახე. მალე 
პოლიციის მანქანაც გამოჩნდა და ჩვენც წამოვედით. უხმოდ მივემართებოდით აპარტამენტ 
„მერჰამეთისკენ“. ის მომენტი ახლოვდებოდა,  რომანის დასაწყისში „ჩემი ცხოვრების 
უბედნიერესი წამი“ რომ ვუწოდე. 

აპარტამენტ  „მერჰამეთის“   სადარბაზოს   სიგრილე   ორივეს გვესიამოვნა.    ფუსუნს კიბეებზევე 
მოვეხვიე და ტუჩებში ვაკოცე. სახლში შესვლისთანავე კოცნა  გავაგრძელე. ფუსუნი რატომღაც 
თავშეკავებული იყო და ტუჩებს მარიდებდა. 

– რაღაც მინდა გითხრა. 

– გისმენ. 

– მაგრამ მეშინია, ვაითუ არასერიოზულად მიიღო და სწორად არ მომექცე. 

– შეგიძლია მენდო. 

– აი, მაგაში დარწმუნებული არა ვარ, მაგრამ მაინც გეტყვი. – უცებ სახეზე გაბედულება გამოეხატა. 
როგორც წესი, ადამიანს ამგვარი გამომეტყველება იმ  შემთხვევაში აქვს ხოლმე, როცა რაიმეს 
დამალვა აღარ ძალუძს. – იცოდე, ცუდად  რომ მომექცე,  ვერ გადავიტან, მოვკვდები. 

– ძალიან გთხოვ, დაივიწყე რა ის ავარია და მითხარი, რის თქმაც გინდა. 

ატირდა, ზუსტად ისე, როგორც მაშინ, ბუტიკში ჩანთის ფულს რომ ვერ მიბრუნებდა. 
უსამართლოდ დასჯილი ბავშვივით სლუკუნებდა. 
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– შემიყვარდი, ძალიან შემიყვარდი. 

ხმით თან მადანაშაულებდა და თანაც ისეთი გულწრფელი იყო, რომ ჩემს მოლოდინს 
გადააჭარბა. 

– მთელი დღეა, შენზე ვფიქრობ, დილიდან საღამომდე სულ თვალწინ მიდგახარ. სახეზე ხელები 
აიფარა და ტირილი განაგრძო. 

ვაღიარებ, რომ ამ სიტყვებზე პირველი რეაქცია ასეთი მქონდა: ბედნიერებისგან სულელივით 
სიცილი მომინდა. მაგრამ ეს არ გავაკეთე. უფრო მეტიც, შევეცადე, უდიდესი სიხარული 
დამეფარა და თანაგრძნობის გამომეტყველება მიმეღო. ჩემი ცხოვრების ყველაზე ფაქიზი და 
საოცარი მომენტი იყო, მე კი ამას რაღაც შემოქმედებითად მივუდექი. 

– მეც მიყვარხარ. – ვუპასუხე. 

მაგრამ უშუალობის მიუხედავად, ეს სიტყვები მასავით ძლიერი და მტკიცე არ გამომივიდა. 
სიყვარულში პირველად ის გამომიტყდა და ამიტომ ჩემს საპასუხო სასიყვარულო სიტყვებში უკვე 
შეიგრძნობოდა თანაგრძნობის, პატივისცემისა და ცოტა იმიტაციის მსგავსი რამ. იმ მომენტში, 
ფუსუნი მასზე მეტადაც რომ მყვარებოდა (ისე, სინამდვილეში ასეც იყო), წაგებული მაინც ფუსუნი 
იყო, იმიტომ რომ სიყვარულში პირველი გამომიტყდა. არ ვიცი, რა სულელური 
გამოცდილებიდან მქონდა შეძენილი სიყვარულზე ამგვარიშეხედულება. ამის გაგება მაშინ არც 
მაინტერესებდა. მარტო ჩემი „სიყვარულმცოდნეობა“ მეუბნებოდა ნიშნის მოგებით, რადგანაც 
გამოუცდელი  ფუსუნი შენზე უფრო უშუალოდ იქცევა, თამაშს წააგებსო. იმასაც მივხვდი, რომ ჩემს 
ეჭვიანობასა და აკვიატებებს ბოლო მოეღებოდა. 

ისევ ატირდა, ჯიბიდან ბავშვური ცხვირსახოცი ამოიღო. ლამაზ კისერზე, მხრებსა და სხეულზე 
ვეფერებოდი და ვის გაუგია, შენნაირმა ლამაზმა გოგომ, ვაი, შეყვარებული ვარო, განაცხადოს 
და იტიროს, მაშინ როცა ყველა შენზე გიჟდება-მეთქი, ვეუბნებოდი. 

–   აბა,  შენი  აზრით,  ლამაზი  გოგო,  არ  შეიძლება,  შეყვარებული  იყოს?   –   მკითხა 
თვალცრემლიანმა. – რადგანაც ყველაფერი ასე კარგად იცი, იქნებ ისიც მითხრა.. 

– მაინც რა? 

– მერე რა იქნება? 

ეს თქვა და ისეთი გამომეტყველება მიიღო, თითქოს მეუბნებოდა, სასიყვარულო ლამაზი 
სიტყვებით ვეღარ მომთაფლავ და ამიტომ, რა პასუხს გამცემ, ძალიან მაინტერესებსო. 

რა თქმა უნდა, პასუხი არ მქონდა. ამას უკვე ახლა, დიდი ხნის შემდეგ ვხვდები, როცა იმ წუთებს 
ვიხსენებ. მაშინ კი ძალიან შევწუხდი, რადგანაც მივხვდი, რომ ჩვენ შორის ამგვარი შეკითხვები 
წამოიჭრებოდა. შინაგანად ამისთვის ფუსუნი დავადანაშაულე კიდეც და კოცნა დავუწყე. 

კოცნას უნიათოდ და იძულებით უპასუხა, თან მკითხა, ეს არის კითხვაზე პასუხიო? 

– კი, ეს არის. – ვუპასუხე. 

– ჯერ ხომ მათემატიკა უნდა გვემეცადინა? – მკითხა. 
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პასუხად ისევ ვაკოცე. ისიც ამყვა. ჩვენი კოცნა და მოფერება ბუნებრივი იყო და მხოლოდ 

„იმ  წუთის“  ძალას  ემორჩილებოდა.  როცა  ტანსაცმელი  გაიხადა,  უკვე აღარ   იყო 
სიყვარულისგან დაღონებული პესიმისტი გოგონა, ჩემ წინ ჯანსაღი და სიცოცხლით სავსე ქალი 
იდგა, რომელიც მზად იყო, სიამოვნება მიეღო. აი, სწორედ ამ  დროს  იყო ის სანუკვარი მომენტი, 
რომელსაც ჩემი ცხოვრების უბედნიერესი წამი ვუწოდე. 

ძალიან ძნელი მისახვედრია, ესა თუ ის გაელვება ცხოვრებაში რომ საუკეთესოა. ხშირად ამბობენ 
კიდეც, ეს საოცარი მომენტი ჩემს ცხოვრებაში საუკეთესო იყოო. ზოგჯერ ხმამაღლა თქმას 
ერიდებიან და მარტო გაიფიქრებენ ხოლმე. მაგრამ გულის სიღრმეში ყოველ მათგანს მაინც 
სწამს, რომ მომავალში კიდევ უფრო ლამაზი და ბედნიერი წუთები ექნება. განსაკუთრებით 
ახალგაზრდებს ვერ წარმოუდგენიათ, რომ შეიძლება, მომავალი აწმყოზე უარესი იყოს. ეს 
ალბათ იმიტომ, რომ, თუკი ადამიანი ისეთი ბედნიერია, რომ ნეტარების დაფასება შეუძლია, 
თავისი ოპტიმიზმი იმის საფუძველსაც მისცემს, მომავალში ყველაფერი უფრო უკეთესად 
იქნებაო, იფიქროს. 

მაგრამ, როგორც რომანებშია ხოლმე, ცხოვრების ბოლოს უკვე შეგიძლიათ, წარსულს 
გადახედოთ ჩემსავით და ცხოვრებაში საუკეთესო წამი აირჩიოთ. რომ ავხსნათ, რატომ ავირჩიეთ 
განვლილი უთვალავი წამიდან ის ერთი, აუცილებლად დაგვჭირდება ჩვენი თავგადასავლის 
რომანივით მოყოლა. თუმცაღა ისიც კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ცხოვრების საუკეთესო 
მომენტის გახსენება უდიდეს ტკივილსაც მოგვანიჭებს, რადგანაც კიდევ ერთხელ შევეჯახებით 
რეალობას, რომ ის წარსულს ჩაბარდა და აღარასოდეს განმეორდება. ამ დიდი იარის 
მოსაშუშებლად, საჭიროა დავეპატრონოთ ნივთს, რომელიც სანუკვარ გაელვებას გაგვახსენებს. 
ბედნიერი წუთებიდან შემორჩენილი სხვადასხვა საგანი იმ მომენტის ფერებს, შეხებისა და მზერის 
სიამოვნებას გაცილებით ერთგულად გვინახავს, ვიდრე თავად ის, ვინც ეს ბედნიერება განიცადა. 

შუა სიყვარულის დროს, დიდი გრძნობით დავუკოცნე ფუსუნს სიცხისა და სიყვარულისგან 
ალმოდებული მხრები, სათუთად მოვეხვიე, მოვიზიდე და დავეუფლე. მსუბუქად ვუკბინე 
მარცხენა ყურის ბიბილოზე. იმ მომენტში, რომელსაც ჩემი ცხოვრების საუკეთესო წამი ვუწოდე, 
ფუსუნს ლამაზი ყურიდან საყურე მოსძვრა, რომლის ფორმა მაშინ არც  კი 

  

შემიმჩნევია და ცისფერ ზეწარზე დაეცა. 

ვისაც მცირედი წარმოდგენა მაინცა აქვს ცივილიზაციასა და მუზეუმებზე, იცის, რომ მსოფლიოში 
განთქმულ დასავლეთის ცივილიზაციაზე მთელ ინფორმაციას გვაძლევს მუზეუმში დაცული 
ექსპონატები. ისიც ცნობილია, რომ თავიანთი პირველი ნივთების შეგროვებისას ნამდვილ 
კოლექციონერებს უმეტესწილად წარმოდგენაც კი არა აქვთ, ყოველივე ეს საბოლოოდ რა სახეს 
მიიღებს. ეს კოლექციონერები, შემდეგ, როცა გამოფენებს აწყობენ, ექსპონატების 
კლასიფიცირებისას (პირველ კატალოგებში) კატეგორიებად ყოფენ ხოლმე. უმეტესობა 
ყოველთვის აღნიშნავს, რომ არც კი შეუჩნევია, როგორ აღმოაჩნდა ამ დიდი კოლექციის 
პირველი ექსპონატი. 
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ჩემი ცხოვრების უბედნიერესი მომენტის ბოლოს, როცა უკვე ყველაფერი დასრულდა და 
ერთმანეთს უნდა დავშორებოდით (ფუსუნის ცალი საყურე კი ჩვენ შორის ზეწრის ნაკეცში იყო  
მოქცეული),  ჩემმა  სიყვარულმა  თვალებში ჩამხედა  და ჩუმად  მითხრა:  –   ჩემი სიცოცხლე შენ 
გეკუთვნის. 

მესიამოვნა, მაგრამ შემეშინდა კიდეც. 

მეორე დღეს საოცრად თბილოდა. „მერჰამეთში“ რომ შევხვდით, ფუსუნის  თვალებში იმედთან 
ერთად შიშიც შევნიშნე. 

– გუშინ რომ საყურე მეკეთა, იმისი ცალი დავკარგე. –  მითხრა  ხანგრძლივი  კოცნის შემდეგ. 

– აქა მაქვს, საყვარელო. – ვუპასუხე და სკამზე გადაკიდებული პიჯაკის მარჯვენა ჯიბეში ჩავყავი 
ხელი. 

– უჰ, არა მქონია, – ვთქვი და ეს ავად მენიშნა, მაგრამ მალევე მომაგონდა, რომ დილით ძალიან 
თბილოდა და სხვა პიჯაკი ჩავიცვი. 

– სხვა პიჯაკის ჯიბეში დამრჩენია. 

– ხვალ მომიტანე რა, არ დაგავიწყდეს, –  მთხოვა ფუსუნმა  და  ფართოდ  გახელილი თვალებით 
შემომხედა. – ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. 

18. ბელქისის თავგადასავალი 

ავარიების თემას ყველა გაზეთში მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა. ფუსუნს წინა დღით მომხდარ 
საგზაო შემთხვევაზე გამოქვეყნებული სტატია არ წაუკითხავს, მაგრამ შენაი ჰანიმი  თურმე  
დილიდან  არ  გაჩერებულა  –  სულ  გარდაცვლილზე  ლაპარაკობდა. მოსაუბრეებიც არ 
გამოლევია: ნიშანთაშელი ქალბატონები ტანსაცმლის ნახვის საბაბით ბუტიკში შემოდიოდნენ და 
ავარიაზე საუბრობდნენ. 

– შენაი ხვალ შუადღეზე მაღაზიის დაკეტვას აპირებს, რადგანაც ჩემი  წაყვანაც  უნდა გასვენებაში. 
ისე ვიქცევით, გეგონება ძალიან გვიყვარდა ის საწყალი, სინამდვილეში კი სულ არ იყო ეგრე. 

– აბა როგორ იყო? 

– ცხონებული ხშირად შემოგვივლიდა ბუტიკში, იტალიიდან და პარიზიდან ჩამოტანილ 
საუკეთესო ტანსაცმელს აარჩევდა და სახლში კარგად გავისინჯავ და  რომელიმეს ვიყიდიო, 
იტყოდა. იმ დღეებში დაგეგმილ წვეულებაზე ტანსაცმელს ჩაიცვამდა, შემდეგ კი უკან მოგვიტანდა 
და არ მომერგოო, გვეტყოდა ხოლმე. შენაი ჰანიმი ცოფდებოდა და ბრაზობდა, რადგანაც 
ჩანაცვამის გაყიდვა მერე უჭირდა. ამასთან, გარდაცვლილი ყველას ცუდად ექცეოდა და სიქას 
აცლიდა ვაჭრობით. ამის გამო შენაის გულზე არ ეხატებოდა და ზურგს  უკან  მასზე  ბევრს 
ჭორაობდა.   მაგრამ   კარგი   წრე   ჰყავდა   და ამიტომ 

  

დაპირისპირებას ერიდებოდა. იცნობდი? 
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– არა, მაგრამ ერთ დროს ჩემი მეგობრის საყვარელიც იყო, – ვუპასუხე და თავი ორპირ 
ადამიანად ვიგრძენი, რადგანაც მივხვდი, რომ გარდაცვლილის ისტორია სიბელისთვის მქონდა 
შემონახული. იმ მომენტში ჩავთვალე, რომ ამ თემაზე საუბარი ჩემს საცოლესთან უფრო 
მინდოდა. სულ რაღაც ერთი კვირის წინ ჩემთვის პრობლემას არ წარმოადგენდა ფუსუნისათვის 
რამის დამალვა და მოტყუება. უფრო მეტიც, ამას სიყვარულის ერთგვარ გამოვლინებადაც კი 
მივიჩნევდი. ერთხანს ვიფიქრე,   ბელქისის ისტორიას ფუსუნს შელამაზებულად მაინც მოვუყვები-
მეთქი, მაგრამ იმწამსვე მივხვდი, რომ ეს შეუძლებელი იყო და გადავიფიქრე. ხოლო ფუსუნს ეჭვი 
რომ არ აეღო, ასე ვუპასუხე: – ძალიან სევდიანი ისტორია აქვს. საცოდავი ბევრ კაცთან იწვა და 
ძალიან დაეცა. 

სინამდვილეში ასე არ ვფიქრობდი. დაუფიქრებლად წამოვისროლე. სიჩუმე ჩამოვარდა. 

– ნუ ჯავრობ, – მითხრა ჩურჩულით. – სიკვდილამდე მარტო შენთან დავწვები. 

„სათსათში“ დაბრუნებისთანავე რაღაცნაირი სულიერი სიმშვიდე დამეუფლა და, ბოლო ხანებში 
პირველად, დიდი ენთუზიაზმითა და ფულის შოვნის სურვილით  გვიანობამდე თავაუღებლად 
ვიმუშავე. ჩემზე რამდენიმე წლით უმცროს გონებამახვილ  ახალგაზრდა თანამშრომელ 
ქენანთან ერთად მხიარულად და ხალისიანად  სათითაოდ განვიხილე მოვალეების სიაში 
რეგისტრირებული ასამდე მოვალე. 

– ჯომერთ[12] ელიაჩიქს რა ვუყოთ, ქემალ ბეი? – ღიმილით მკითხა ქენანმა და წარბები  
მხიარულად აუთამაშდა. 

– უფრო ფართოდ გავაშლევინოთ ხელი. რას ვიზამთ, სახელის გამოა მუდმივ ზარალში. 

საღამოს სახლამდე ფეხით მივედი. მესიამოვნა ნიშანთაშის ამწვანებული ჭადრების ქვეშ 
სეირნობა და მთელი ძალით შევისუნთქე ფაშის ძველი სასახლის (მაშინ ჯერ არ იყო გადამწვარი) 
ბაღებიდან დაბერილი ცაცხვის სურნელი. გვერდით მანქანების საცობი იყო და აღელვებულ 
მძღოლებს ნერვიულად ეჭირათ ხელი მანქანების სასიგნალო საყვირებზე. მათ უსიამოვნო 
სახეებს რომ შევხედე, გავიფიქრე, ცხოვრებით კმაყოფილი ვარ, წარსულს ჩაბარდა წინა დღის 
სიყვარულისა და ეჭვიანობის კრიზისები, მომავალში კი ყველაფერი კიდევ უფრო კარგად იქნება-
მეთქი. 

შხაპის მიღების შემდეგ კარადიდან დაუთოებულ ქათქათა პერანგს რომ ვიღებდი, დაკარგული 
საყურე გამახსენდა და იმ პიჯაკის ჯიბეში დავუწყე ძებნა, სადაც მეგულებოდა, მაგრამ ვერ ვიპოვე. 
ტუმბები და უჯრები ამოვანგრიე, ის ჯამიც ამოვქექე, ფატიმა ჰანიმი პიჯაკიდან ამძვრალ ღილებს, 
დალაგების დროს ნაპოვნ წვრილმანსა და ჯიბიდან ამოცვენილ ხურდა ფულს რომ ინახავდა, 
მაგრამ საყურე არსად ჩანდა. 

– ფატიმა ჰანიმ! – შევძახე დაბალი ხმით. – სადმე ცალი საყურე ხომ არ გინახავს? 

გვერდითა ოთახში იყო და აუთოებდა. ეს დიდი და ნათელი ოთახი ჩემი ძმისა იყო, სანამ ცოლს 
შეირთავდა. ოთახში უთოს ოხშივრისა და ლავანდის სუნი იდგა. ფატიმა ჰანიმი ჩემსა და მამაჩემის 
გატკიცინებულ პერანგებს, პირსახოცებსა და ცხვირსახოცებს კარადაში სათითაოდ აწყობდა და 
საყურე-მაყურე არ ვიცი მეო, ჩაიბურტყუნა. მერე კალათში ჩაყრილი კაცის წინდების შეკვრიდან, 
დამნაშავე კნუტივით ცალი წინდა ამოიღო და მიჩვენა. 
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–   შეხედე  ერთი,   რას  დაამგვანე,   თოხაფრჩხილებიანო!   –  მომმართა   ბავშვობაში შერქმეული 
სახელებიდან ერთ-ერთით. – ფრჩხილებს თუ არ დაიჭრი, მთელი წინდა აღარ გექნება. 
გაითვალისწინე, რომ ამ წინდებს აღარ დაგიკემსავ. 

– ყველაფერი გასაგებია. 

მამა მისაღები ოთახის იმ კუთხეში იჯდა, თეშვიქიეს მეჩეთისკენ რომ გადიოდა. ქათქათა 
წინსაფარი ჰქონდა მოხვეული, დალაქი ბასრი კი თავზე ადგა და თმას ჰკრეჭდა. დედა თავის 
ჩვეულ მოპირდაპირე ადგილზე მოკალათებულიყო და რაღაცას ყვებოდა. 

  

– მოდი,  მოდი,  ახლა  სწორედ  ქალაქის  უკანასკნელ  ჭორებს  ვყვებოდი. –   მითხრა 
დანახვისთანავე. 

ბასრის ისეთი სახე ჰქონდა, თითქოს დედას ლაპარაკი არ  ესმოდა,   მაგრამ  „ჭორის“ 

გაგონებისთანავე მაკრატელი წამით შეაჩერა, დიდი კბილები გადმოყარა და გაიცინა. 

– რას ყვებოდი? 

–  ლერზანლების უმცროს ვაჟს უნდოდა, ავტომრბოლელი გამხდარიყო, მამამისი  არ 
თანხმდებოდა და… 

–   ვიცი.  მამამისს  მერსედესი  დაუმტვრია.  მერე  კი  პოლიციას     დაურეკა,   მანქანა მოგვპარესო. 

– კარგი, მაშინ ის თუ იცი, შაზიმენთის გოგოს რა უქნია, ქარაჰანების ვაჟს ცოლად რომ ეთხოვა. 
ცოტა ხანს მაინც შეყოვნდი, სად გეჩქარება? 

– ძალიან მეჩქარება, სიბელს უნდა გავუარო. წვეულებაზე მივდივართ. 

– წადი, ოღონდ ბექრის უთხარი, ბარაბული ამ საღამოს არ შეწვას. შენი გულისთვის ამ დილით 
ბეიოღლუს თევზის ბაზარში წავიდა. იცოდე, პირობა მომეცი, რომ ხვალ სახლში ისადილებ. 

– სიტყვას გაძლევ. 

ხალიჩა გადაეკეცათ და მამაჩემის თხელი ჭაღარა თმა პარკეტზე იყრებოდა. 

მანქანა გარაჟიდან გამოვიყვანე. მთავარ მაგისტალზე მუსიკა მაღალ ხმაზე ჩავრთე. მელოდიას 
ავყევი და მის რიტმზე საჭეზე თითებიც ავათამაშე. ხიდი გადავიარე და ერთ საათში 
ანადოლუჰისარიში[13] ვიყავი. მანქანის ხმის გაგონებისთანავე სიბელი აგარაკიდან გამოვიდა და 
მანქანაში ჩამიჯდა. გზაში ვუთხარი, წინა დღით ემლაქის პროპექტზე ავარიის დროს 
გარდაცვლილი ქალი თავის დროზე ზაიმის საყვარელი იყო- მეთქი (რაზედაც სიბელმა გამიღიმა 
და „ეგ რომლის,  „თქვენ-ყველაფერს-იმსახურებთ- ზაიმისო?“, მკითხა) და საწყალი ქალის 
ისტორიის მოყოლა დავიწყე. 

– ქალს ბელქისი ერქვა. ჩემზე რამდენიმე წლით იყო უფროსი. ალბათ ოცდათორმეტი- 
ოცდაცამეტი წლისა იქნებოდა. ღარიბი ოჯახიდან იყო. მაღალ  წრეში რომ შევიდა, ბოროტი 
ენები ამბობდნენ, დედამისი დღემდე თავსაბურავით დადისო. 1950-იანი წლების ბოლოს, 
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ლიცეუმში სწავლის დროს, 19 მაისის დღესასწაულზე[14] თავისივე ასაკის ბიჭი გაუცნია და 
ერთმანეთი შეჰყვარებიათ. ვაჟი სტამბოლის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი გემთმფლობელის, 
ქაფთანოღლუს უმცროსი შვილი, ფარისი იყო. თურქული ფილმების სიუჟეტის მსგავსად, ამ 
ღარიბ გოგონასა   და მდიდარი ვაჟის სიყვარული წლების განმავლობაში გრძელდებოდა. 
ერთმანეთი ისე ჰყვარებიათ, ან ისე დაუკარგავთ საღად აზროვნების უნარი, რომ სექსიც ჰქონიათ 
და თანაც ამის დამალვა არც უცდიათ. რა თქმა უნდა, საუკეთესო ვარიანტი მათი  დაქორწინება 
იქნებოდა, მაგრამ ვაჟის ოჯახმა ქვა ააგდო და თავი შეუშვირა –   „ჩვენს შვილს რომ აჰკიდებოდა, 
იმიტომ დანებდა ბოლომდეო“. განსაკუთრებით ის აწუხებდათ, რომ მათი ამბავი ქალაქში უკვე 
გვარიანად იყო გახმაურებული. ბიჭი  მატერიალურად დამოუკიდებელი არ იყო და ამიტომ ვერ 
შეძლო დაწუნებული გოგო შეერთო. ოჯახმა ისარგებლა და ასეთი გამოსავალი იპოვა – ვაჟი 
სასწავლებლად  ევროპაში გაუშვა. სამი წლის შემდეგ პარიზში მკვდარი იპოვეს. არავინ იცის, რამ  
მოკლა, ნარკოტიკებმა თუ უიმედობამ. ბელქისმა კი, როგორც ასეთ სიტუაციებში  ხდება ხოლმე, 
თავს უშველა და ვიღაც ფრანგთან ერთად თურქეთიდან გაიქცა.  რამდენიმე ხნის შემდეგ 
სტამბოლში დაბრუნდა. ამის შემდეგ  სხვა  მდიდარ ბიჭებთან გააბა სასიყვარულო კავშირები, 
ელიტაში შევიდა და ისე ცხოვრობდა, რომ ბევრი ქალი, მისი შემხედვარე, შურით სკდებოდა. მისი 
მეორე საყვარელი აი საბიჰი იყო.. მასთან განშორების შემდეგ დიდი სასიყვარულო 
თავგადასავალი ჰქონდა დემირბაღლარის უფროს ვაჟთან. შემდეგ რიფკის დაუახლოვდა, 
რომელსაც ძველი სიყვარულის იარების მოშუშებაში დაეხმარა, ამიტომაც იმ დროის მაღალი 
წრის კაცებმა ირონიულად „მანუგეშებელი ანგელოზი“ შეარქვეს და ყველა ოცნებობდა მასთან 
რომანის 

  

გაბმაზე. მდიდარი გათხოვილი დიასახლისები, რომლებსაც ცხოვრებაში ქმრის მეტი არავინ 
ენახათ და თუკი ვინმე საყვარელს გაიჩენდნენ, სირცხვილისა და შიშისაგან სიამოვნებასაც ვერ 
იღებდნენ, ბელქისის შემხედვარე სულ გულზე სკდებოდნენ და ბოღმისგან ერთი ყლუპი წყალიც 
კი ახრჩობდათ. ეს იმიტომ, რომ ბელქისი ყველას თვალწინ იმ დროის ყველა სასურველ უცოლო 
ვაჟს ეკურკურებოდა და, როგორც ამბობდნენ, არც ცოლიანი კაცების საყვარლობაზე იყო უარს. 
მაგრამ ქალის სილამაზე ნელ-ნელა ჭკნებოდა და, შეიძლება ითქვას, არც ის დღე გახლდათ 
შორს, როცა თავის რჩენაც გაუჭირდებოდა. ავარია ბელქისისთვის ერთგვარი ხსნაც კი იყო. 

–  პირდაპირ  გაოცებული  ვარ,  ათობით  კაცთან  ჰქონდა  ურთიერთობა  და  არავინ აღმოჩნდა 
ისეთი, ვინც ცოლად მოიყვანდა. ესე იგი, არც ერთს არ ჰყვარებია ისე, რომ ხელი მოეკიდა და 
შეერთო. – მითხრა სიბელმა. 

– იცი, ეგეთი ქალები, როგორც წესი, კაცებს სიგიჟემდე უყვარდებათ, მაგრამ  ცოლად შერთვა 
მაინც სულ სხვა რამეა. ქაფთანოღლულარის ვაჟს, ფარისს, იქნებ ეთხოვა კიდეც, მასთან რომ არ 
დაწოლილიყო. ოჯახიც მიიღებდა და როგორმე  შეეგუებოდა მის სიღარიბეს. ანდა ბელქისი 
უფრო მდიდარი ოჯახიდან რომ   ყოფილიყო, მალევე დაივიწყებდნენ, ქალიშვილი რომ არ იყო. 
დინების  საპირისპიროდ მიცურავდა, მისი ცხოვრება კი სავსე იყო სასიყვარულო   ისტორიებით. 
ამიტომაც მაღალი წრის ქალბატონები წლების განმავლობაში     „მანუგეშებელ ბოზს“ ეძახდნენ. 
ისე, გარკვეულწილად შეიძლება პატივსაც კი იმსახურებდეს იმის გამო, რომ ახალგაზრდობაში 
პირველ სიყვარულში ბოლომდე  გადაეშვა და საყვარელ ადამიანს დაუფიქრებლად დანებდა. 
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– შენ სცემ პატივს? 

– არა, ცხონებულს უფრო თავხედად მივიჩნევდი. 

მე და სიბელი რაღაც წვეულებაზე მივედით, რომელიც სუადიეში, სანაპიროზე მდგარი სახლის 
ბეტონის პირსზე იყო გამართული. ზუსტად ვერ ვიხსენებ წვეულების გამართვის მიზეზს, მაგრამ იქ 
ასე, სამოცი-სამოცდაათი კაცი იქნებოდა, სასმელებით ხელში ერთმანეთს ეჩურჩულებოდნენ და 
უხსნიდნენ, თუ ვინ ვინ იყო, ვინ ვისთან ერთად მოვიდა და ა.შ. პირველი, რაც თვალში მომხვდა, 
ის იყო, რომ ქალების უმეტესობას აშკარად შეწუხებული გამომეტყველება ჰქონდა თავისი 
ქვედაბოლოების გამო, რადგანაც იქ დამსწრე ქალების უმეტესობას მოკლე, სქელ ფეხებზე მინი-
კაბები აშკარად არ უხდებოდა. ჩემდაუნებურად სტუმარი ქალები დაძაბული და ნერვიული 
გამოხედვით კაზინოს გამრთობ გოგონებს მივამსგავსე. კიდევ ერთი შეუსაბამობა: წვეულებას 
თეთრხელთათმანიანი მიმტანები ემსახურებოდნენ, პირსის გვერდით კი, ნავმისადგომთან 
კანალიზაციიდან ზღვაში ჩაედინებოდა უწმინდურება, რომლის სუნსაც თითოეული სტუმარი 
მწვავედ შეიგრძნობდა. 

ერთი სტუმარი გამეცნო, ამერიკიდან დაბრუნებული ფსიქიატრი, რომელსაც კლინიკა გაეხსნა და 
მისალმებისთანავე ახლად დაბეჭდილი სავიზიტო ბარათი მომაჩეჩა. შუახნის ქალბატონის 
დაჟინებული თხოვნის შემდეგ, შეეცადა გარშემო შეკრებილი ხალხისთვის განემარტა 
სიყვარულის რაობა: „სიყვარული ეწოდება ბედნიერების იმ განცდას, როდესაც ადამიანს, 
სხვადასხვა შესაძლებლობის არსებობის მიუხედავად, მაინც უნდა, რომ მარტო ერთ ვინმესთან 
ჰქონდეს სექსი“. 

სიყვარულზე საუბრის შემდეგ, ერთ-ერთმა ქალბატონმა თვრამეტი წლის ლამაზი ქალიშვილი 
გამაცნო და მითხრა, აღარ ვიცი, სად შეიძლება გავაგრძელებინო ჩემს გოგონას სწავლა, 
რადგანაც ვეღარ ვენდობი თურქული უნივერსიტეტების გამუდმებულ პოლიტიკურ ბოიკოტებსო. 
ეს თემა მას შემდეგ წამოიჭრა, რაც გავიხსენეთ იმ დღეს გაზეთში დაბეჭდილი სტატია, სადაც 
ნათქვამი იყო, რომ სტამბის მუშები დროებით დააკავეს (ანუ სახლებში არ უშვებდნენ), იმისათვის, 
რომ მისაღები გამოცდების კითხვარები არ მოეპარათ. 

მოგვიანებით პირსზე გამოჩნდა ზაიმი გერმანელ მანეკენ ინგესთან ერთად. მაღალი, 
მასიურყბებიანი, ლამაზთვალება ახალგაზრდა ზაიმი და თითქმის მისი სიმაღლის ინგე მყისვე 
მოექცნენ ყურადღების ცენტრში. ამ წყვილის სილამაზეზე მეტად იქ    მყოფი 

  

ქალბატონები გულზე გახეთქა ინგეს ბუნებრივმა ქერა თმამ, ცისფერმა თვალებმა, მაღალმა 
ფეხებმა და ქათქათა კანმა. სტამბოლის ელიტარული ქალბატონები რეალობის პირისპირ   
აღმოჩნდნენ   –   კანის   ფერი   და  სხეულის   ფორმა, სამწუხაროდ,   მათ შესაძლებლობას არ 
აძლევდა, ინგესავით ევროპულები გამხდარიყვნენ   (ყვითლად შეღებილი თმის, ამოპუტული 
წარბების და ტანსაცმლის შესარჩევად   დღედაღამ ბუტიკიდან ბუტიკში სიარულის მიუხედავად). 
მე კი მის ჩრდილოელობაზე  მეტად ინგეს სახესთან, ღიმილთან და ტუჩებთან ვიგრძენი 
სიახლოვე, თითქოს  კარგი ნაცნობები ვყოფილიყავით. მსიამოვნებდა, ყოველ დილით ჯერ 
გაზეთებში,  შემდეგ კი ჰარბიეს შენობის კედლის გაყოლებაზე მის ფოტოს რომ ვხედავდი. ცოტა 
ხანში ინგეს გარშემო, ჩვეულებისამებრ, კაცებმა მოიყარეს თავი. 
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აქეთობას მანქანაში სიბელმა მითხრა: – არა, ეჭვი არ მეპარება, რომ „თქვენ-ყველაფერს- 
იმსახურებთ- ზაიმი“ კარგი ადამიანია, მაგრამ გეგონება ის არ  კმაროდა, რომ შენმა მეგობარმა 
რეკლამაში მეოთხეხარისხოვანი გერმანელი მანეკენი გადაიღო, რომელსაც უფრო შეიხებთან 
დაწოლა შეეფერება და ახლა თავისი ქცევით  ყველას უნდა უჩვენოს, რომ ინგე მისი 
საყვარელიცაა. მისი საქციელი როგორ მოგწონს? 

– როგორც ჩანს, გერმანელი მანეკენი გულმოწყალეა და ჩვენ არაბი  შეიხებისგან  არ 
განგვასხვავებს. ზაიმს კი ლიმონათის ბიზნესი კარგად მისდის. ერთხელ ზაიმმა მითხრა, თავს 
უბედნიერეს კაცად ჩავთვლიდი და ძალიან მესიამოვნებდა, თუ ახალი  თურქული პროდუქცია 
დასავლეთშიც მოეწონებოდათო. 

–  სილამაზის სალონში   „ჰაფთასონუს“[15]   შუა   განშლაზე,   მისი ზაიმთან   ერთად გადაღებული 
ფოტოსურათები ვნახე. ინტერვიუც ჰქონდათ მიცემული. ნეტა გაჩვენა, რა ვულგარული ნახევრად 
შიშველი სურათები დაუბეჭდავთ. 

ცოტა ხანი სიჩუმე ჩამოვარდა. შემდეგ სიცილით ვთქვი: – ის ჩასკვნილი კაცი ხომ გახსოვს, 
გერმანულად ენის ბორძიკით ინგეს რომ ეუბნებოდა, „რეკლამაში რა ლამაზი ხართო“ და თანაც, 
ქალის გადმოყრილი ძუძუებისკენ თვალი რომ არ გაჰქცეოდა,  ინგეს თმაზე უყურებდა.. აი, ის იყო 
განსვენებული ბელქისის მეორე საყვარელი აი საბიჰი. 

მაგრამ სიბელს, ბოსფორის ხიდის ქვეშ, ნისლში რომ მივდიოდით, ჩასძინებოდა. 

 

19. გასვენება 

მეორე დღეს, პირობა არ დავარღვიე და შუადღეზე „სათსათიდან“ პირდაპირ  სახლში მივედი და 
დედასთან ერთად შემწვარი  ბარაბული  მივირთვი.    ქირურგებივით დაკვირვებით 
ვცდილობდით გაგვეცალკევებინა თევზის ფხა, ხორცი და ტყავი. სადილის დროს ნიშნობის 
დეტალები და, როგორც დედა უწოდებდა, „ახალი ამბები“ მიმოვიხილეთ. ნიშნობაზე 230 კაცი 
გვყავდა მოწვეული. მათ შორის იყვნენ  ისეთებიც, ვისთანაც დიდი ახლობლობა არ გვქონდა, 
მაგრამ გარკვეული ნიშნით  „გული არ დავწყვიტეთ“ და დავპატიჟეთ. ჰილტონის მეტრდოტელმა 
„უცხოური სასმელი არ გვეყოფაო“ გვითხრა და დროულად დაიწყო მოლაპარაკებები სხვა დიდ  
სასტუმროებში თავის კოლეგებთან და ნაცნობ გადამყიდველებთან, რომ სასმელი არ 
შემოგვკლებოდა. ცნობილი ელიტარული მკერავები ისმეთ ინანი, შაზიე, სოლაქ სერმინი და 
მადამ მუალა, რომლებიც ერთ დროს ფუსუნის დედის მეგობრები და კონკურენტები  იყვნენ, 
ნიშნობისათვის სადღესასწაულო კაბების კერვით ისე გადაიტვირთნენ, რომ ღამეებს 
ათენებდნენ. დედა შეწუხებული იყო მამაჩემის მდგომარეობით, რომელსაც   შუა ოთახში  ეძინა.  
ხვდებოდა,  რომ მამის უგუნებობის მიზეზი ავადმყოფობა არ იყო, თუმცა დანამდვილებით არ 
იცოდა, რას უნდა შეეცვალა მამაჩემისთვის  გუნება-განწყობილება ისეთი მნიშვნელოვანი 
მოვლენის წინ, როგორიც ჩემი ნიშნობა იყო. დედას ეგონა, რომ მეტი ვიცოდი მამაზე და ჩემს 
გამოტეხვას ცდილობდა. მზარეულ  ბექრინს ჩემი ბავშვობიდან წესი არ დაურღვევია და თევზთან 
გარნირად ვერმიშელი  მოგვიტანა. დედამ უცებ მგლოვიარე იერი მიიღო და თქვა: – ძალიან 
შემეცოდა  საწყალი ქალი. ბევრი გადაიტანა. თანაც სულ შურდათ მისი.  ისე, 
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ძალიან კარგი ადამიანი იყო. 

დედამ ისე, რომ სახელი არც უხსენებია, მითხრა: – დიდი ხნის წინ „ის“ და მისი მაშინდელი 
საყვარელი, დემირბაღლარის უფროსი ვაჟი დემირი ულუდაღში[16] გავიცანი. მამაშენი და 
დემირი გვიანობამდე ბანქოს თამაშობდნენ. მე და განსვენებული კი   შუაღამემდე ვისხედით 
სასტუმროს ბარში, ჩაის ვსვამდით, ვქსოვდით და მშვენიერი  ურთიერთობა გავაბით. ეჰ, ძალიან 
ბევრი რამის გადატანა მოუხდა საწყალს. ჯერ სიღარიბის, შემდეგ კი კაცების გამო. ძალიან, 
ძალიან ბევრი იტანჯა. 

მერე ფატიმა ჰანიმს მიუტრიალდა და უთხრა: – ყავას აივანზე დავლევ. გასვენებას უნდა ვუყურო. 

ამერიკაში გატარებულ წლებს თუ არ ჩავთვლით, მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება გავატარე 
სახლში, რომლის დიდი მისაღები და მისი აივანი გადაჰყურებდა თეშვიქიეს მეჩეთის ეზოს, სადაც 
ყოველდღე ერთი ან ორი დაკრძალვა მაინც იყო. ბავშვობაში ამ ცერემონიის ყურება ერთგვარი 
გასართობი იყო, რომელიც საშუალებას მაძლევდა, სიკვდილის შიშის საიდუმლოს გავცნობოდი. 
მეჩეთში მარტო მდიდარი სტამბოლელები კი არა, ცნობილი პოლიტიკოსები, გენერლები, 
ჟურნალისტები, მომღერლები და ხელოვანებიც მოდიოდნენ გარდაცვლილის სახელზე 
სალოცავად. მიცვალებულის რანგისა და ტიტულის მიხედვით მოცარტის ცნობილ 
სამგლოვიარო მარშს ხან სამხედრო ორკესტრი ასრულებდა, ხანაც მუნიციპალური. შემდეგ კი 
მიცვალებულის სასახლეს ხალხი მხარზე გაიდებდა და ნიშანთაშის მოედნისკენ უკანასკნელ 
გზაზე მიაცილებდა. ბავშვობაში მე და ჩემი ძმა მხრებზე გავიდებდით ხოლმე დიდ მუთაქას, 
სამგლოვიარო მარშს ვმღეროდით და მზარეულ ბექრი ეფენდის, ფატიმა ჰანიმის, მძღოლ 
ჩეთინისა და სხვათა თანხლებით კორიდორებში დავდიოდით და გასვენებობანას 
ვთამაშობდით. თუკი გარდაცვლილი საქვეყნოდ ცნობილი პრემიერ-მინისტრი, მომღერალი ან 
ძალიან მდიდარი ვინმე იყო, გასვენებამდე ცოტა ხნით ადრე დიდი ხნის უნახავი ნაცნობები „აქეთ 
ვიყავით და შემოგიარეთო“ გვეტყოდნენ და გვესტუმრებოდნენ ხოლმე. დედა სტუმრებს 
ყოველთვის დიდი პატივით იღებდა, მაგრამ ზურგს უკან აუცილებლად  იტყოდა, „ჩვენს 
სანახავად კი არა, გასვენების საყურებლად მოვიდნენ და გარდაცვლილისთვის პატივის მიგება 
კი არა, ცნობისმოყვარეობის დაკმაყოფილება და გართობა უნდათო“. 

აივნის პატარა მაგიდას მივუსხედით. 

– თუ გინდა,  აქეთ  გადმოჯექი,  უფრო  კარგად  დაინახავ.  –  მითხრა დედამ.  მაგრამ გასვენების 
ცქერით  მიღებული  სიამოვნების   მაგივრად   სახეზე     უსიამოვნო გამომეტყველება რომ 
შემნიშნა, ეს ყოველივე სხვანაირად ახსნა: –   შვილო, ალბათ, გესმის, იმ საცოდავის გასვენებაზე 
განა იმიტომ არ ჩავდივარ, რომ მამაშენს სძინავს. არ შემიძლია, გულგრილად ვუცქირო რიფკისა 
და სამისნაირი   კაცების პოზებსა  და უმსგავსობას.  შავი  სათვალეები გაუკეთებიათ,  ვითომ   
ცრემლი რომ დაფარონ. სინამდვილეში კი უცრემლობისა რცხვენიათ. აქედან უკეთ ჩანს 
ყველაფერი. რა გჭირს? 

– არაფერი. 
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მეჩეთსა და თეშვიქიეს პროსპექტს შორის ეზოს კარებიდან მიცვალებულის სასახლემდე კიბეები 
ეშვებოდა, სადაც გასვენებაში მოსულ ქალბატონებს მოეძებნათ ჩრდილი და ჩეროში 
შეკრებილიყვნენ. უცებ გულმა გამეტებით დამიწყო ცემა, რადგანაც თავდაბურულ და 
გადაპრანჭულ ქალბატონებს შორის ფუსუნი შევნიშნე. თავზე სტაფილოსფერი შარფი მოეხვია. 
ჩვენ შორის ალბათ ასე, სამოცდაათი-ოთხმოცი მეტრი იქნებოდა. მაგრამ ვხედავდი კი არა, 
ვგრძნობდი კიდეც მის სუნთქვას, წარბების აზიდვას, შუადღის სიცხისაგან გაოფლიანებულ ლამაზ 
სხეულს, მოწყენისას ტუჩის ზედა კბილებით მოკვნეტასა და მოხდენილი სხეულის სიმძიმის ერთი 
ფეხიდან მეორეზე გადატანის მანერას. ერთადერთმა სურვილმა შემიპყრო, დამეძახა და ხელი 
დამექნია. მაგრამ, როგორც სიზმრებში ხდება ხოლმე, ყელიდან ხმა არ ამომდიოდა, გული კი 
ისევ ისე გამეტებით მიცემდა. 

– დედა, მივდივარ. 

– კი, მაგრამ რა დაგემართა? სულ გაფითრდი. 

  

ქვემოთ ჩავედი და ფუსუნს შორიდან დავუწყე ყურება. შენაი ჰანიმის გვერდით იდგა. გაპრანჭული 
კოჭდაბალი ქალის შენაისთან საუბარს უსმენდა და თან ხელით ეთამაშებოდა ნიკაპქვეშ 
ლამაზად შეკრული შარფის ბოლოებს. თავსაბურავი მის სილამაზეს მედიდურ იერს აძლევდა. 
რომელიღაც წმინდანს ჰგავდა. გაუმართავი რეპროდუქტორიდან მეჩეთის ეზოში პარასკევის 
ლოცვიდან მხოლოდ სიკვდილთან დაკავშირებული რამდენიმე ფრაზა და „ალლაჰ!“ ისმოდა, 
რომელსაც ისე ხშირად, ისეთი ინტონაციითა და მახვილით წარმოთქვამდნენ, იფიქრებდით, 
ყველას დაშინება უნდათო. შიგადაშიგ ხალხში ახალი სახეები ჩნდებოდა. ისეთი აღელვებულები 
ჩანდნენ, გეგონება რაღაც წვეულებაზე უგვიანდებათო. ეზოში გამოჩენისთანავე, ყველა     მათკენ 
ტრიალდებოდა. ყოველ ახალმოსულს ვიღაც კაცი გარდაცვლილი ბელქისის პატარა შავ- თეთრ 
სურათს უმაგრებდა საყელოზე ქინძისთავით. ფუსუნი ყურადღებით აკვირდებოდა მისალმებებს, 
ხელის დაქნევას, გადაკოცნას, სანუგეშო გადახვევასა  და  შეკითხვებს. ფუსუნსაც  სხვებივით   
საყელოზე   გარდაცვლილის სურათი    ჰქონდა ქინძისთავით დამაგრებული. იმხანად 
მიცვალებულის სურათის დაბნევა   ფართოდ გავრცელდა პოლიტიკური მკვლელობების 
მსხვერპლთა გასვენებებში,   რაც სწრაფად აიტაცა სტამბოლის ბურჟუაზიამ. ამ სურათების 
დაბნევით (სურათების პატარა კოლექცია წლების შემდეგ შევქმენი)   შავსათვალიანი,   ბედნიერი 
და   არხეინი მაღალი საზოგადოება ცდილობდა, გასართობი ელიტარული    გასვენებისათვის 
მეტი იდუმალება და მნიშვნელობა მიენიჭებინა. გაზეთებში გამოქვეყნებულ სამგლოვიარო 
განცხადებას, ისე, როგორც დასავლეთშია მიღებული, თან ახლდა სქელ შავ ჩარჩოში ჩასმული 
ბელქისის ფოტოსურათი, რაც    განსაკუთრებულ  დანაშაულებრივ  ელფერს  აძლევდა  მის 
გარდაცვალებას. 

ვინმეს რომ არ შევენიშნე,  დროულად  გავეცალე იქაურობას.  „მერჰამეთში“   ფუსუნს 
მოუთმენლად ველოდი. ყოველ წუთს საათს ვუყურებდი. კარგა ხნის შემდეგ, თეშვიქიეს 
პროსპექტზე გამავალი ფანჯრის დამტვერილი ფარდა გადავწიე და დავინახე, როგორ გაიარა 
მანქანაზე დასვენებული ბელქისის სამგლოვიარო პროცესიამ. 

გარშემო მყოფთა სიღარიბეს, უჭკუობასა და სხვა პრობლემებს ყურადღებას არ ვაქცევდი, მათი 
მდგომარეობა არ მაინტერესებდა და გონებაში ისევე უკვალოდ ჩამივლიდა ხოლმე, როგორც ამ 
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დამკრძალავმა პროცესიამ გაიარა. ოცი წლიდან ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს 
ყოველგვარი უბედურებისა და გაჭირვებისაგან დამცავი უხილავი ჯავშანი მიფარავდა. 
ვხვდებოდი, რომ სხვისი გაჭირვება რომ გამეზიარებინა, შევწუხდებოდი და ეს ჯავშანი  
გაიბზარებოდა. 

20. ფუსუნის ორი პირობა 

ფუსუნმა დაიგვიანა, რამაც ძალიან გამანაწყენა, მაგრამ ის ჩემზე მეტად იყო დაღონებული. 
მოიბოდიშა კი არა, თითქოს მე ვიყავი დამნაშავე, ისე მითხრა, ჯეიდას შევხვდიო. სუნამოც დაესხა. 

– ჯეიდა სილამაზის კონკურსზე გავიცანი. ისიც დაჩაგრეს და მარტო მესამე  ადგილზე გავიდა.  
მაგრამ  ახლა  ძალიან  ბედნიერია.  სედირჯის  ბიჭთან  დადის   და მალე დაქორწინებასაც 
აპირებენ. რა კარგია, არა? – მკითხა ფუსუნმა და თვალებში შემომხედა. 

–  რაღაც პრობლემა ჰქონიათ. სედირჯის ვაჟი კონსერვატორი ყოფილა  და  ვინაიდან ჯეიდასთან 
სერიოზული ურთიერთობა უნდა, თურმე მოდელობას    უკრძალავს. მაგალითად, ახლა 
საზაფხულო საქანელას  რეკლამაზე მიიწვიეს,    მაგრამ მისი შეყვარებული ისეთი მკაცრი და 
კონსერვატორია, რომ ორკაციან  ტენტიან საქანელას რეკლამაზე მოკლე კაბით კი არა, 
დახურული ტანსაცმლითაც კი არ თანხმდება. ჯეიდამ მანეკენის კურსებიც გაიარა. გაზეთებში მისი 
ფოტოებიც იბეჭდება. ტენტების ფირმა თურმე თანახმაა, რომ რეკლამა თურქმა მანეკენმა 
გაუწიოს, მაგრამ ბიჭმა ქვა ააგდო და თავი შეუშვირა. 

  

– თუ ეგრეა, ის ტიპი მალე შენს მეგობარს სახლში გამოამწყვდევს ტუსაღივით. 

– ჯეიდა უკვე, დიდი ხანია, მზად არის გათხოვდეს და დიასახლისი გახდეს, –  მითხრა ფუსუნმა და 
განერვიულდა კიდეც, საკითხის არსს რომ ვერ ჩავწვდი, –  შეწუხებული მაშინ ხარ, როცა კაცი 
არასერიოზულად გიყურებს. ჯეიდას რომ  შევხვდები, ამაზე უფრო დეტალურად  მაშინ  
დაველაპარაკები.  შენი  აზრით,   როგორ უნდა მივხვდე, კაცი სერიოზულად ფიქრობს შენზე, თუ 
არა? 

– არ ვიცი. 

– ასეთ კაცებზე შენ მეტი გეცოდინება. 

– ეგეთ პროვინციელ კონსერვატორ გაზულუქებულ მდიდრებთან არა მაქვს კავშირი, – 

ვუთხარი. – მოდი დავალებებს გადავხედოთ. 

– დავალება არ გამიკეთებია, გაიგე? იპოვე ჩემი საყურე? 

პირველი რეაქცია ისეთი მქონდა, აი, პოლიცია რომ გააჩერებს და ნასვამი მძღოლები ჯიბეებში, 
მანქანის უჯრებსა და ჩანთაში მართვის მოწმობის ძებნას რომ იწყებენ, თუმცა გადასარევად იციან, 
რომ მოწმობა არა აქვთ. მაგრამ უმალვე თავი ხელში ავიყვანე. 
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– არა, საყვარელო, სახლში  საყურე ვერ  ვიპოვე. მაგრამ დარწმუნებული  ვარ,  სადმე 
გამოჩნდება. 

– თუ ეგრეა, მივდივარ და აქ აღარ მოვალ. 

მივხვდი, რომ არ ხუმრობდა. ჩანთისა და თავისი ნივთების ძებნისას ისე ღელავდა, რომ არ 
იცოდა, ხელ-ფეხი სად წაეღო. სახლის კარებთან ავიტუზე და ხვეწნა დავუწყე. კაფე- ბარის 
კარისკაცივით ჩავებღაუჭე კარს, გაუჩერებლად ვლაპარაკობდი და ვუხსნიდი, როგორ მიყვარს 
(რასაც ვეუბნებოდი, ყველაფერი მართალი იყო). მერე შევატყვე, რომ ჩემმა სიტყვებმა ნელ-
ნელა გული მოულბო. ამას მივხვდი ტუჩებზე გამოხატული კმაყოფილების ღიმილით, რის 
დამალვასაც მონდომებით ცდილობდა. 

– კარგი, არ წავალ, – მითხრა ბოლოს.– ოღონდ ორი პირობა მაქვს. ჯერ  მითხარი, ქვეყნად 
ყველაზე ძალიან ვინ გიყვარს? 

უცებ მიხვდა, რომ დავიბენი და ვერც ფუსუნსა და ვერც სიბელს ვერ დავასახელებდი. ამიტომ 
დაამატა: – ვინმე კაცი თქვი.. 

– მამა. 

–  ძალიან კარგი. ჩემი  პირველი პირობა ასეთია, აბა, მამა  დაიფიცე,   რომ  არასოდეს მომატყუებ. 

– გეფიცები. 

– ეგრე არა. წინადადება სრულად მითხარი. 

– მამას გეფიცები, რომ არასდროს მოგატყუებ. 

– თვალიც არ დაგიხამხამებია, ისე თქვი. 

– მეორე პირობაც მითხარი. 

მაგრამ, სანამ რამეს იტყოდა, კოცნა დავიწყეთ. ერთმანეთს მთელი ძალით მოვეხვიეთ. ორივეს 
ისეთი შეგრძნება გვქონდა, თითქოს სიყვარულით მთვრალები საოცნებო ქვეყანასა და სხვა 
განზომილებაში ვიყავით. ეს ქვეყანა მთვარეზე გადაღებულ ფოტოსურათსა და კლდიანი, 
უკაცრიელი კუნძულების ლამაზ ხედს ჰგავდა. ის, რომ ორივეს ისეთი შეგრძნება გვქონდა, 
თითქოს უცნაურ განსხვავებულ ქვეყანაში ვიყავით, მოგვიანებით საუბრისას ფუსუნმაც 
დამიდასტურა. თურმე ფანჯარას ხედავდა, საიდანაც ულამაზესი ხედი მოჩანდა: 
დაბურულხეებიანი ბაღი, ზღვა და მზესუმზირებიანი ფერდობი. ამგვარი წარმოსახვები გვქონდა 
ერთმანეთთან ყველაზე ახლო ყოფნის მომენტებში, 

  

მაგალითად, როდესაც ფუსუნს მკერდზე ვეალერსებოდი, ან როცა ცხვირი ჩემს ყელში ჰქონდა 
ჩარგული და მთელი ძალით მეხვეოდა. ერთმანეთის თვალებში ვკითხულობდით, რომ 
პირველად შევიგრძნობდით ასეთ საოცარ, მანამდე ჩვენთვის უცხო, სიახლოვეს. 
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–კარგი, ახლა უკვე ჩემს მეორე პირობას გეტყვი, – მითხრა ფუსუნმა, რომელსაც სექსის შემდეგ 
აშკარად გამოუსწორდა განწყობა, – ერთ საღამოს ჩემს ცალ  საყურესა და ამ საბავშვო 
ველოსიპედს აიღებ და ჩემს მშობლებთან მოხვალ. 

– აუცილებლად, მოვალ, – სწრაფად მივუგე და სექსის შემდგომი სიმსუბუქე შევიგრძენი, – 

მაგრამ რა ვუთხრა? 

– რა, არ შეიძლება ქუჩაში ნათესავი შეგხვდეს და შემდეგ მისი მშობლებიც მოიკითხო? ან 
ნათესავმა სახლში დაგპატიჟოს? ან კიდევ მაღაზიაში რომ შემხვდე და შემდეგ  ჩემი მშობლების 
სანახავადაც მოხვიდე? უნივერსიტეტის გამოცდებისათვის ნათესავი  რომ მოამზადო, რა არის 
ამაში ცუდი. 

–  სიტყვას გაძლევ. ერთ საღამოს საყურეს ვიპოვი და აუცილებლად  მოვალ  შენთან. მაგრამ 
მათემატიკის გაკვეთილებზე კი ნურავის ეტყვი რამეს. 

– რატომ? 

– ძალიან ლამაზი ხარ და ყველა მაშინვე მიხვდება, რომ საყვარლები ვართ. 

– არ შეიძლება ევროპელებივით, მამაკაცი და ქალი ერთ ოთახში ისე იყვნენ, რომ სექსი არ 
ჰქონდეთ? 

– რა თქმა უნდა, შეიძლება. მაგრამ ეს თურქეთია და მათემატიკის გაკვეთილებს ყველა სხვა 
ინტერპრეტაციას მისცემს. ეს გოგოსა და ვაჟსაც ეცოდინებათ და   ამიტომ თავისდაუნებურად 
ერთმანეთს სხვანაირად შეხედავენ. რეპუტაცია რომ არ  შეელახოს, გოგონა ვაჟს ეტყვის, „მოდი 
კარი ღია დავტოვოთო“. მამაკაცი კი იმ  ფაქტს, რომ ქალიშვილმა თავს უფლება მისცა, მასთან 
ოთახში მარტო   დარჩენილიყო, მისგან თანხმობად მიიჩნევს და სხვანაირად შეხედავს. რაღაც  
პერიოდის შემდეგ კი უკვე დაიწყებენ ფიქრს, რომ ამის გაკეთება აუცილებელია.  შემდეგ 
დანაშაულის გრძნობა გაუჩნდებათ და მალევე მიხვდებიან, რომ უსექსოდ ვეღარ გაძლებენ. 

სიჩუმე ჩამოვარდა. გულაღმა ვიწექით, თავი ბალიშზე გვედო და ორივენი ავცქეროდით ღუმლის 
საკვამურსა და მის სახურავს, ფარდების საკიდებს, კედლებისა და ჭერის კარნიზებს, საიდანაც 
საღებავი და ბათქაში ალაგ-ალაგ ჩამოცვენილიყო. იმისათვის, რომ წლების შემდეგ 
დამთვალიერებლებმა წარმოიდგინონ ეს სიჩუმე, მუზეუმში სპეციალურად შევქმენი ასეთი 
გარემო. 

21. მამაჩემის მონათხრობი – მარგალიტის საყურეები 

ივნისის  დასაწყისში,  ნიშნობამდე ცხრა  დღით ადრე,  მამასთან  ერთად ემირგანში 

„აბდულაჰ ეფენდის“ რესტორანში ვისადილე. მზიანი ხუთშაბათი დღე იყო.  რატომღაც მაშინვე 
მივხვდი, რომ ეს სადილი არასოდეს დამავიწყდებოდა. იმ  დღეებში დედაჩემი სერიოზულად იყო 
შეშფოთებული მამაჩემის უგუნებობით. დილით მამამ მითხრა: – მოდი დღეს ერთად 
ვისადილოთ სადმე, ნიშნობა კარს მოგვადგა და მინდა, ცოტა დაგარიგო. 
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ჩავსხედით „შევროლე 56-ში“, რომელსაც ჩემი ბავშვობიდან ჩეთინ ეფენდი  მართავდა. მამამ 
მანქანაშივე დამიწყო  დარიგება (ძირითადად იმაზე,  რომ  კოლეგები არ უნდა ჩამეთვალა 
ცხოვრების მეგობრებად), შემდეგ გავეცანი მის შეხედულებებს ნიშნობასა და საერთოდ 
ზოგადსაკაცობრიო საკითხებზე. თავი ისე  მეჭირა, თითქოს ყურადღებით ვუსმენდი, 
სინამდვილეში კი ტვინის ერთი ნაწილი  დაკავებული მქონდა სტამბოლის ხედებისა და 
ბოსფორის სრუტის თვალიერებით.  კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ 

  

ქალაქი განსაკუთრებით ლამაზია შუადღეზე, როცა სრუტე ბოსფორზე გამავალი გემებით ივსება.. 
ეტყობა, სტამბოლის ამ მშვენიერმა ხედებმა და ღია ფანჯრიდან მანქანაში შემოსულმა ზღვისა და 
ნაძვების სურნელმა მამაზეც იმოქმედა და იმის მაგივრად, რომ დამოძღვრისას ყურადღება 
ჩვეულებისამებრ ჩემს სიზარმაცეზე, საქმიანობასა და თავქარიანობაზე გაემახვილებინა, ასეთი 
შეგონება დამიწყო: „ცხოვრება ძალიან მოკლეა, ამიტომ მისგან მაქსიმალური სიამოვნება მიიღე 
და უარი არაფერზე თქვაო“. აქ მინდა გამოვფინო მამაჩემის თაბაშირის ბიუსტი, რომელიც მამამ, 
თავისი   მეგობრების წამხედურობით, ათი წლით ადრე (უცებ რომ გამდიდრდა, იმ დროს) 
დაუკვეთა სამხატვრო აკადემიის პროფესორ სომთაჩ იონთუნჩს[17], რომლისთვისაც გვარი 
თავად ათათურქს მიეცა. მამასთვის უფრო დასავლური გარეგნობა რომ მიეცა,  მოქანდაკემ 
ქანდაკებას ულვაშები დაუმოკლა. ამიტომ, როცა გამოვფინე, ბიუსტს  თავად მივაწებე 
პლასტმასის ულვაშები.  კარგად  მახსოვს,  როგორ  უთრთოდა    მამას   ულვაშები,   ბავშვობაში 
გაფანტულობისთვის რომ მტუქსავდა ხოლმე. 

მამა თავის დარიგებებში განსაკუთრებით უსვამდა ხაზს იმას, რომ უფრო მეტად უნდა 
გავრთობილიყავი და ცხოვრების გემო გამეგო და ეს იმის საფუძველს მაძლევდა, მეფიქრა, მამა 
„სათსათში“ ჩემი საქმიანობით კმაყოფილია-მეთქი. მამამ შემომთავაზა, იმ საქმეებისთვისაც 
მომეკიდა ხელი, რომლებსაც ჩემი უფროსი ძმა უკვე კარგა ხანი  იყო უმიზნებდა. ამ წინადადებას 
სიამოვნებით დავთანხმდი და ვუთხარი, ჩემი ძმა ძალიან ბევრ საკითხში შებოჭილად  და  
კორსერვატიულად  მოქმედებს,  რაც   ჩვენს    ფირმას სერიოზულად აზარალებს-მეთქი. ამაზე 
მარტო მამას კი არა, ჩეთინ ეფენდისაც გაეცინა. 

რესტორანი „აბდულლაჰ ეფენდი“ ადრე ბეიოღლუში, მთავარ პროსპექტზე „აღა“ მეჩეთის 
გვერდით მდებარეობდა. იმხანად ბეიოღლუში სასეირნოდ ან კინოში მიმავალი ყველა 
შეძლებული სტამბოლელი სადილად აუცილებლად აქ შემოივლიდა ხოლმე. ხოლო მას 
შემდეგ, რაც რესტორნის კლიენტების ძირითადმა ნაწილმა   მანქანები შეიძინა, რესტორანი 
ემირგანის ერთ-ერთ ლამაზ ადგილას გადავიდა  (სხვათა შორის, იქვე ჰქონდა თავისი 
მეურნეობაც) და პირდაპირ გადაჰყურებდა   სრუტეს. რესტორანში შესვლისთანავე მამამ 
მხიარული გამომეტყველება მიიღო და   რესტორანის ყველა მიმტანს სათითაოდ მიესალმა. 
აღსანიშნავია, რომ ყოველი  მათგანი იცნობდა მამას, ზოგიერთები – ძველი ადგილიდან, სხვებიც 
– სხვადასხვა  რესტორნებიდან. დარბაზში შესვლისთანავე იქ მყოფთ გადახედა, რომ ენახა, იყო 
თუ არა მათ შორის ვინმე ნაცნობი. სანამ მეტრდოტელი ჩვენს მაგიდასთან მიგვიყვანდა,  მამა 
რომელიღაც მაგიდასთან მივიდა, მეორესთან მსხდომთ შორიდან მიესალმა,  ხოლო 
მესამესთან, სადაც ერთი ხნიერი ქალბატონი და ახალგაზრდა კაცი ისხდნენ,  უკვე სერიოზული 
მუსაიფი გააბა. საუბრის თემა გახლდათ „როგორ გავიზარდე, რა სიმპათიური ვარ და როგორ 
ვგავარ მამას“. მეტრდოტელი ადრე „პატარა ბატონოთი“ მომმართავდა, ახლა კი უკვე „ქემალ 
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ბეის“ მეძახდა. მამამ სუბორეი[18],  თევზი მარილწყალში და საუზმეული შეუკვეთა და 
ორივესთვის სასწრაფოდ არაყი მოითხოვა. 

– მოდი დავლიოთ, – მითხრა და დასძინა. – თუ გინდა, სიგარეტიც მოწიე. 

გამეცინა, რადგანაც სიგარეტის მამასთან მოწევის საკითხი ამერიკიდან დაბრუნების შემდეგ 
მალევე გადავწყვიტე. 

– ქემალ ბეისაც მოუტანეთ საფერფლე. – უთხრა მამამ ერთ-ერთ მიმტანს. 

ხელში აიღო სასტუმროს მეურნეობაშივე მოყვანილი პომიდორი, დაყნოსა და შემდეგ სწრაფად 
გადაჰკრა არაყი. ისე იქცეოდა, რომ იგრძნობოდა, რაღაცის თქმა უნდოდა, მაგრამ ვერ 
გადაეწყვიტა. რაღაც მომენტში ორივემ ფანჯარაში გავიხედეთ და სხვა მძღოლებთან მოსაუბრე 
ჩეთინ ეფენდი დავინახეთ. 

– ჩეთინ ეფენდის ფასი იცოდე, – მითხრა მამამ დამრიგებლური ტონით. 

– ვიცი. 

–  არ  ვიცი, უკვე  გითხარი თუ არა, ჩეთინის ნაამბობ რელიგიურ   მოთხრობებზე  არ გაგეცინოს, 
ძალიან წესიერი და კარგი კაცია. ოცი წელია უკვე, ჩემთან მუშაობს. იცოდე, ერთ დღეს რამე რომ 
დამემართოს, ხელი არ ჰკრა. ხამი მდიდრებივით  ყოველ წუთს 

  

მანქანები არ იცვალო. შევროლეც კარგია.. არ დაგავიწყდეს, ეს თურქეთია, მას შემდეგ, რაც 
სახელმწიფომ უცხოური მანქანების იმპორტი აკრძალა, მთელი სტამბოლი ძველი ამერიკული 
მანქანების მუზეუმად გადაიქცა. მაგრამ ყველაფერს თავისი დადებითი მხარეებიცა აქვს. 
სამაგიეროდ, საუკეთესო ხელოსნები გვყავს.. 

– მაგაზე ნუ ჯავრობ, მამი, პრაქტიკულად ამ მანქანაში გავიზარდე და ძალიან მიყვარს.. 

– ყოჩაღ!  –  მითხრა  და  ვინაიდან  დამოძღვრის  შესავალი  ნაწილი უკვე  მოვისმინე, მივხვდი, 
რომ შეხვედრის ძირითად საკითხზე გადავიდოდა, მაგრამ შევცდი. 

– სიბელი მართლაც განსაკუთრებული, არაჩვეულებრივი ადამიანია. იმედია, გესმის, რომ 
ყველას არ არგუნებს განგება იმის ბედნიერებას, რომ ამგვარ ქალიშვილს შეხვდეს. ასეთ ქალებს 
ყვავილივით მოფრთხილება სჭირდებათ, არ უნდა აწყენინო და სულ  ხელის გულზე უნდა 
ატარო. 

უცებ სახეზე რაღაცნაირი უცნაური გამომეტყველება და დარცხვენა გამოეხატა. ისე განაგრძო 
ლაპარაკი, თითქოს რაღაცამ ააღელვა. 

– ის ლამაზი გოგო გახსოვს?.. აი, ერთხელ ბეშიქთაშში რომ შეგვხვდი.. რომ დაინახე, რა 
გაიფიქრე? 

– ვინ გოგო? 

მამა ანერვიულდა. 
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– აი, ათი წლის წინ პარკ „ბარბაროსში“ რომ დამინახე ლამაზ ახალგაზრდა  ქალთან ერთად. 

– არა, არ მახსოვს, მამიკო. 

– როგორ შეიძლება, არ გახსოვდეს, როცა თვალებით შევხვდით ერთმანეთს. გვერდით კი 
ძალიან ლამაზი ქალი მეჯდა. 

– მერე რა მოხდა? 

– რა და, მამაშენი უხერხულ მდგომარეობაში რომ არ ჩაგეყენებინა, თვალი  ამარიდე. ახლა 
მოგაგონდა? 

ეს შეხვედრა მართლა ვერ გავიხსენე. მამას კი უჭირდა ამის გაგება. მცირე კამათის შემდეგ 
შევთანხმდით, რომ ალბათ დავინახე, მაგრამ შევძელი ეს უსიამოვნო ფაქტი დამევიწყებინა. 
ალბათ, ისინი პარკში ჩემმა გამოჩენამ ძალიან ააღელვა და ეგონათ, რომ დავინახე. მოკლედ, ამ 
მცირე ექსკურსის შემდეგ ძირითად საკითხზე გადავედით. 

–    ის    ლამაზი    გოგო    თერთმეტ    წელიწადს    ჩემი    საყვარელი  იყო.    მართლა 
არაჩვეულებრივად ლამაზი ქალი იყო. – ეს წინადადება რაღაცნაირი  სიამაყითაც  კი წარმოთქვა. 

მამას თურმე დიდი ხნის წინ გადაეწყვიტა, რომ ჩემთვის ეს ამბავი მოეყოლა. შევატყვე, აშკარად 
არ ესიამოვნა, რომ იმ გოგოს სილამაზე ვერ დავინახე, ან უარესი, დავინახე და არ მახსოვდა. 
მამამ ჯიბიდან ამოიღო პატარა შავ-თეთრი ფოტოსურათი, რომელიც გადაღებული იყო 
ქარაქოის ნავსადგურის უკან და ახალგაზრდა შავგვრემანი ქალი მიჩვენა. 

– აი, ეს არის. რომ გავიცანი, იმ წელს არის გადაღებული. სამწუხაროდ, ამ  სურათში კარგად არ 
ჩანს მისი სილამაზე და მომხიბვლელობა. ახლა მაინც ვერ გაიხსენე? 

გავჩუმდი. რაც უნდა ძველი ყოფილიყო ისტორია, მამის საყვარლებზე ლაპარაკი მაინც არ 
მსიამოვნებდა და მაღიზიანებდა. მაგრამ კონკრეტულად რამ გამაღიზიანა, იმ მომენტში ვერც კი 
მივხვდი. 

– იცოდე, რასაც მოგიყვები, შენს ძმასთან არ წამოგცდეს, – მითხრა და ფოტოსურათი 

  

ჯიბეში ჩაიდო. – მკაცრია და ვერ გამიგებს. შენ, სხვა თუ არაფერი, ამერიკა გაქვს ნანახი, თანაც 
ისეთს არაფერს მოგიყვები, რომ გეწყინოს, გესმის? 

– გასაგებია, მამა. 

– მაშინ მოგიყვები,  –  თქვა  და არაყი  ყლუპ-ყლუპად  დალია.  –  ეს ლამაზი  გოგონა ჩვიდმეტ-
ნახევარი წლის წინ, 1958 წლის იანვრის ერთ თოვლიან დღეს გავიცანი და მისმა უმანკო 
ბუნებრივმა სილამაზემ მომაჯადოვა. ჩემს ახლად დაარსებულ ფირმა „სათსათში“ მუშაობდა. 
თავდაპირველად უბრალოდ თანამშრომლები ვიყავით, მაგრამ შემდეგ უკვე ამ ურთიერთობამ, 
ოცდაშვიდწლიანი ასაკობრივი სხვაობის მიუხედავად, უფრო სერიოზული ხასიათი მიიღო. 
ურთიერთობის ერთი წლის შემდეგ (მაშინვე გადავთვალე, რომ მამა იმ დროსთვის 
ორმოცდაშვიდი წლისა იყო), გოგონამ ჩემი  ზეწოლით, სამსახურს თავი დაანება. არც სხვა 
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სამსახური უძებნია, ბეშიქთაშში სახლი ვუყიდე და იმ იმედით, რომ „ერთ დღეს 
დავქორწინდებოდით“ წლების განმავლობაში  მშვიდად ვცხოვრობდით. ძალიან კეთილი, 
საოცრად კარგი, შესანიშნავი ადამიანი იყო. არც ერთ სხვა ქალს არ ჰგავდა. მანამდეც მყოლია 
ვიღაც-ვიღაცები, მაგრამ მასავით არასდროს არავინ მყვარებია. მასზე დაქორწინებაზეც ბევრს 
ვფიქრობდი,   შვილო,  მაგრამ  დედათქვენს  და თქვენ  რა გეშველებოდათ. 

სიჩუმე  ჩამოვარდა. 

–  ცუდად ნუ გამიგებ, შვილო, კი არ გამადლით, აი, ჩემი პირადი  ყველაფერი  თქვენს 
ბედნიერებას შევწირე-მეთქი. ჩემზე მეტად დაქორწინება იმას უნდოდა. მე კი  წლების 
განმავლობაში ვატყუებდი. იმიტომ, რომ მის გარეშე ცხოვრება ვერ წარმომედგინა, რაღაც ხანს 
თუ ვერ ვნახავდი, ძალიან ვიტანჯებოდი. ამ ტკივილს ვერავის ავუხსნი, ვერც შენ და ვერც სხვას. 
ერთ დღესაც მითხრა: აირჩიეო. ანუ დედათქვენს უნდა დავშორებოდი და ის შემერთო, თორემ 
მიმატოვებდა. კიდევ დაისხი არაყი! 

– მერე რა მოხდა? 

პაუზის შემდეგ განაგრძო. 

– თქვენგან რომ არ წამოვედი, მიმატოვა. – ეს რაღაცნაირი დაღლილი ხმით წარმოთქვა. შემდეგ 
თვალებში შემომხედა და რომ მიხვდა, შეეძლო, საუბარი  გაეგრძელებინა, აშკარად გულზე 
მოეშვა. 

– ძალიან ვეწამე. შენი ძმა უკვე ცოლიანი იყო, შენ ამერიკაში სწავლობდი. ვცდილობდი, ჩემი 
ტკივილი დედათქვენისთვის დამემალა. ქურდივით ერთ კუთხეში  მიყუჟვა და ამ ტკივილის 
მარტოდმარტო გადატანაც ცალკე სიმწარეა. რა თქმა უნდა,  დედათქვენმა, ისევე როგორც სხვა 
საყვარლების შემთხვევებში ხდებოდა ხოლმე,  მაშინაც იგრძნო ყველაფერი. იმასაც მიხვდა, 
რაღაც სერიოზული რომ იყო და ხმას  არ იღებდა. ჩვენი სახლი   სასტუმროს   ჰგავდა,   სადაც   მე,   
დედათქვენი, ბექრი   და ფატიმა ჰანიმი ვცხოვრობდით და ჩვეულებრივი ოჯახივით ვიქცეოდით. 
ტკივილი არ მიმსუბუქდებოდა. ბოლოს ისიც კი ვიფიქრე, ასე თუ გაგრძელდა, გავგიჟდები-მეთქი. 
მაგრამ გაბედულ ნაბიჯს ვერ ვდგამდი. იმ დღეებში ისიც (მამა ქალის სახელს მიმალავდა) 
დაუნდობლად მომექცა და მითხრა, თუ გადაწყვეტილებას არ მიიღებ,  ჩემზე შეყვარებულ 
ინჟინერს გავყვები ცოლადო. მისი სიტყვები სერიოზულად არ  მიმიღია.. ვიცოდი, რომ ჩემს მეტი 
არავინ ჰყავდა და ამიტომ ვიფიქრე, რომ მატყუებდა. ცხოვრებაში მაინც ვერაფერს ვცვლიდი და 
ასე ფიქრი იმ მომენტში  გაცილებით მეიოლებოდა. ერთ ზაფხულს ყველანი იზმირში წავედით 
გამოფენაზე.   მანქანას ჩეთინი მართავდა.. დავბრუნდი და გავიგე, რომ გათხოვილიყო. ვერ   
დავიჯერე. დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს ტყუილი  ჩემზე ზემოქმედების მოსახდენად მოიგონა. 
შევხვდი, მაგრამ ჩემს არც ერთ წინადადებას არ დათანხმდა. ბოლოს უკვე ტელეფონსაც აღარ 
პასუხობდა. ჩემი ნაჩუქარი სახლიც გაყიდა და  გაუჩინარდა. მთელი ოთხი წელი მიტრიალებდა 
კითხვები: მართლა გათხოვდა? მეუღლე ინჟინერი ჰყავს? შვილები შეეძინა?.. ყოველივე ეს 
მღრღნიდა, მაგრამ პასუხს ვერსაიდან ვიღებდი. იმისიც მეშინოდა, მისი ამბავი რომ შემეტყო, 
ტკივილი უფრო არ გამძლიერებოდა. დარდი კიდევ უფრო მიძლიერდებოდა, როცა 
წარმოვიდგენდი, რომ ისიც სტამბოლში ცხოვრობდა, ერთსა და იმავე გაზეთებს ვკითხულობდით 
და ერთ სატელევიზიო პროგრამას ვუყურებდით. ვგრძნობდი, რომ ცხოვრება თავზე მენგრეოდა 
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და სიცოცხლის ინტერესს ვკარგავდი. ცუდად ნუ გამიგებ, შვილო, რა თქმა უნდა, თქვენით, 
დედათქვენით, ფაბრიკებით ვამაყობ. მაგრამ ამ ტკივილმა სიცოცხლე გამიმწარა. 

ვინაიდან მამა თავის წარსულზე მელაპარაკებოდა, ამ ისტორიის მოყოლისას მისთვის არანაირი 
უხერხულობა არ შემიმჩნევია, მეტიც, რაღაცნაირ დამშვიდდა კიდეც. მე კი არ მსიამოვნებდა მისი 
სასიყვარულო თავგადასავლის მოსმენა. 

– ბოლოს ვეღარ გავუძელი ინტერესს. დედამისის ტელეფონს მივაგენი და დავურეკე. რა თქმა 
უნდა, ჩვენი ისტორია იმანაც იცოდა, მაგრამ ვერ მიცნო. მოვატყუე, მისი ლიცეუმის მეგობრის 
მეუღლე ვარ-მეთქი, მოვიკითხე და უფრო დამაჯერებელი რომ  ყოფილიყო, ვუთხარი, ჩემი 
მეუღლე საავადმყოფოში წევს და თქვენი შვილის ნახვა  ისურვა-მეთქი. დედამისს ტირილი 
წასკდა და მითხრა, ჩემი შვილი გარდაიცვალაო. კიბოთი მომკვდარა. თავზარი დამეცა, ყურმილი 
სასწრაფოდ დავკიდე, ჩემი ბღავილი  რომ არ გაეგო. ამის გარდა, ყველაფერს ველოდი. არც 
ინჟინერი ყოფილა მის  ცხოვრებაში. ოჰ, შვილო, ცხოვრება ასეთი შეუბრალებელია.. საოცარ 
სიცარიელეს ვგრძნობ.. 

მამას ცრემლები რომ დავინახე, თავი საშინლად უმწეოდ ვიგრძენი. მისი თან მესმოდა, თანაც 
მეწყინა. მისი მონაყოლის გააზრებას ვცდილობდი. რატომღაც ძველი ანთროპოლოგები    
გამახსენდა,    რომლებიც    თავიანთი    პრინციპებით,     „ტაბუებს არღვევდნენ“. გულით მინდოდა, 
რომ მისთვის გამეგო, მაგრამ შინაგან   ტკივილს ვგრძნობდი. 

– ეჰ, რაც არის, არის, – თქვა მამამ და უმალვე თავი ხელში აიყვანა, – დღეს აქ ტკივილის 
გასაზიარებლად და დასადარდიანებლად არ მომიყვანიხარ. სხვა რამის  თქმა მინდა. მალე 
ინიშნები. მინდა, ეს მწარე გაკვეთილი იცოდე და ჩემი გესმოდეს. მიხვდი რის თქმა მინდა? 

– რისა? 

– ახლა  ძალიან  განვიცდი,  რაც  მოხდა.  ვდარდობ,  რომ  კარგად ვერ  ვაგრძნობინე, როგორ 
მიყვარდა. ათიათასჯერ რომ არ გავუმეორე, როგორი ლამაზი, სასურველი და ძვირფასი იყო 
ჩემთვის. ოქროს გული ჰქონდა, ძალიან ჭკვიანი და გულითადი იყო. ჩვენში მოხდენილ 
ქალიშვილებს სჩვევიათ თავიანთი სილამაზის იარაღად გამოყენება და თავის ისე დაჭერა, 
თითქოს მათი მომხიბვლელობა ღმერთის კი არა, თავიანთი დამსახურება იყოს.  ამ  ქალს  ასეთი   
ამპარტავნობა საერთოდ    არ ჰქონდა. განუწყვეტლივ კომპლიმენტებსაც არ ითხოვდა.. დღეს 
აღარ მყავს და უკვე მრავალი წელია, თავისთვის ვერ მიპატიებია, რომ, როგორც საჭიროა, ისე 
ვერ მოვეპყარი და ჯეროვანი პატივი ვერ მივაგე. შვილო, იცოდე, რომ ქალს თავის დროზე უნდა 
მოეფერო და კარგად მოექცე. 

ბოლო სიტყვები უკვე დამრიგებლური ტონით მითხრა, შემდეგ ჯიბიდან პატარა ძველი კოლოფი 
ამოიღი. 

– ეს ყველანი ერთად იზმირში რომ ვიყავით, არ გამიჯავრდეს-მეთქი, ვიფიქრე და, რომ 
დავბრუნდი, ვუყიდე, მაგრამ, სამწუხაროდ, შემდეგ უკვე აღარ მომეცა საშუალება, რომ 
მეჩუქებინა. – თქვა და ყუთი გახსნა. – ეს საყურეები ძალიან მოუხდებოდა.  ძალიან ძვირფასი 
მარგალიტის საყურეებია. წლების განმავლობაში ვმალავდი. არ მინდა, როცა აღარ ვიქნები, 
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დედაშენმა იპოვოს. ბევრი ვიფიქრე და გადავწყვიტე, რომ საყურეები შენ მოგცე. სიბელს ძალიან 
მოუხდება. 

– მამა, სიბელი ჩემი საყვარელი კი არა, მალე ცოლი გახდება, – ვუპასუხე და თან ყუთი გავხსენი. 

– არ გინდა ასეთი ლაპარაკი. სიბელს ამ საყურეების ისტორიას ნუ მოუყვები. მხოლოდ ის მინდა, 
მის ყურზე რომ დაინახავ, ყოველთვის გაგახსენდე. დღევანდელი დარიგებები არ დაივიწყო. ის 
ლამაზი გოგონა არ გაანაწყენო. ზოგი ქალებს ცუდად ექცევა, გარეთ  კი გაჯგიმული დადის. მათ 
არ დაემგვანო იცოდე. ეს ჩემი დარიგებაც გაიხსენე,  სიბელის ყურზე რომ დაინახავ.. 

ყუთი დახურა და ოსმალეთის ფაშებს რომ სჩვეოდათ ოქროს ფულის ბოძება, ისე ჩამიდო 

  

ხელში. შემდეგ მიმტანს დაუძახა. 

– შვილო, კიდევ ერთი არაყი მოგვიტანე ყინულით, – თქვა და ისევ ჩემთან გააგრძელა საუბარი. 

– რა კარგი დღეა, არა? ეს ბაღიც პირდაპირ საოცრებაა, გაზაფხულისა და ცაცხვის სუნით  არის 
აქაურობა გაჯერებული. 

შემდეგ ერთ საათს მამაჩემს ვუხსნიდი, მნიშვნელოვანი შეხვედრა მაქვს, არ მინდა „ბოსის 
შვილობით“ ვისარგებლო და ეს შეხვედრა გავაუქმო-მეთქი. 

– აი, თურმე ამერიკაში რა გისწავლია, ყოჩაღ შვილო, ყოჩაღ! 

თან მამას ხათრს ვერ ვუტეხდი და არაყს ვსვამდი, თანაც განუწყვეტლივ საათზე ვიყურებოდი. არ 
მინდოდა, იმ დღეს ფუსუნთან შეხვედრაზე დამეგვიანა. 

– მოიცა, შვილო, ცოტა კიდევ ვისაუბროთ. როგორი კარგი და სასიამოვნო მამაშვილური 
ლაპარაკი გამოგვივიდა. მალე ცოლს მოიყვან და ჩვენ აღარ  გემახსოვრებით!  –  თქვა მამამ. 

– მამიკო, კარგად მესმის, რაც გადაიტანე. შენი დარიგებებიც ჩემთვის ძალიან ძვირფასია. 
არასოდეს დამავიწყდება. – ვუთხარი, მაგიდიდან რომ ვდგებოდი. 

ასაკში რომ შევიდა, მამას მღელვარე მომენტებში ტუჩის კიდე უთრთოდა. ხელი გამომიწოდა, 
მაგრად მომიჭირა, მეც მთელი ძალით მოვუჭირე და მაშინვე თვალებიდან ცრემლები წასკდა, 
გეგონება სველი ღრუბელი გაწურესო. 

მალევე აიყვანა თავი ხელში და ანგარიში მოითხოვა. აქეთობას მანქანაშივე ჩაეძინა. 

„მერჰამეთში“ რომ მივედი, ბევრი არ მიყოყმანია. ფუსუნი რომ მოვიდა და ბევრი ვკოცნე, ჯიბიდან 
კოლოფი ამოვიღე და გავუწოდე. 

– აბა, გახსენი. 

ფუსუნმა ყუთი ყურადღებით გახსნა. 

– ეს ჩემი საყურე არ არის, მარგალიტია. ალბათ ძალიან ძვირი ღირს. 

– მოგწონს? 
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– ჩემი საყურე სად არის? 

– შენს  საყურეს  თავს  დაესხნენ.  მაგრამ ერთ დღესაც ვნახე, რომ სასთუმალთან 
მოფრენილა და თან მეორე ცალიც მოუტანია. კოლოფში ჩავდე და პატრონს დავუბრუნე. 

– ბავშვი აღარა ვარ. ჩემი საყურე მინდა. 

– ამ საყურეში შენი საყურის სული დევს, საყვარელო. 

– მე ჩემი საყურე მინდა. 

– ეს საჩუქარია. .–ვუთხარი. 

– ამას ვერც გავიკეთებ, ძალიან ძვირფასია.. ყველა მკითხავს, საიდან გაქვსო. 

– მაშინ, ნუ გაიკეთებ. ოღონდ ნუ დამიბრუნებ. 

–  მაგრამ ამას  ჩემი  საყურის  მაგივრად  მაძლევ.. ის რომ არ  დაგეკარგა,  ამას  არც მომიტანდი. 
მართლა დაკარგე, თუ რა უყავი, ძალიან მაინტერესებს. 

– ერთ მშვენიერ დღესაც სახლში აუცილებლად წავაწყდები რომელიმე კარადაში. 

–  ერთ მშვენიერ  დღესაც.. რა იოლად ამბობ, რა უპასუხისმგებლობაა.. კი,   მაგრამ, 

  

როდის? როდემდე უნდა გელოდო? 

– დიდხანს არა.  –  ვუთხარი,  თავი  რომ  დამეძვრინა.  –  ერთ  დღეს  ამ  სამთვლიან ველოსიპედს 
ხელში დავიჭერ და დედაშენსა და მამაშენს ვესტუმრები. 

– მაგ დღეს ველოდები, იცოდე. შემდეგ ერთმანეთს კოცნა დავუწყეთ. 

– არყის სუნად ყარხარ. – მითხრა, მაგრამ კოცნა არ შეუწყვეტია. სიყვარულობის დროს ეს დარდი 
და უსიამოვნო საუბარი უმალვე მიგვავიწყდა. მამაჩემის საყვარლის საყურეები კი იქ დავტოვე. 

 

22. რაჰმი ეფენდის ხელი 

ნიშნობის მოახლოებასთან ერთად იმდენი საზრუნავი და მოსაგვარებელი საქმე დამიგროვდა, 
რომ სიყვარულზე ფიქრისა და წუხილისათვის დრო აღარ მრჩებოდა. მახსოვს, რომ კლუბში 
ბავშვობის მეგობრებს (ჩვენი მამებიც მეგობრობდნენ) შევხვდი და ვმსჯელობდით, როგორ 
გვეშოვა ნიშნობისათვის შამპანური და სხვა ევროპული სასმელები. წლები გავიდა და მუზეუმის 
დამთვალიერებლებს მინდა ავუხსნა, რომ იმ დროს სახელმწიფოში ვალუტის დეფიციტის გამო 
უცხოური წარმოების სასმელების შემოტანაზე კონტროლი იყო გამკაცრებული და ლეგალურად 
ძალიან ცოტა შამპანური, ვისკი და სხვა უცხოური სასმელი შემოდიოდა თურქეთში. მაგრამ 
პრესტიჟული უბნების მაღაზიებში, ფეშენებელური სასტუმროების ბარებსა და ქალაქის 
ტროტუარებზე ტომრებით მოსიარულე გადამყიდველებთან ყოველთვის შეიძლებოდა 
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შამპანურის, ვისკისა და კონტრაბანდული ამერიკული სიგარეტების შეძენა. ჩემნაირი, რომ 
იტყვიან, იდეალური, ნიშნობის მომწყობი კი, ვალდებული იყო, თავად ეზრუნა ევროპული 
სასმელების შოვნასა და სასტუმროში მიტანაზე. სასტუმროების მთავარ ბარმენებსაც მჭიდრო 
კავშირები ჰქონდათ და საგანგებო დიდი წვეულებების დროს ერთმანეთს სასმელებს 
უგზავნიდნენ ხოლმე. კიდევ ერთი დეტალი: წვეულებების შემდეგ ჟურნალ- გაზეთების ელიტის 
რუბრიკის ჟურნალისტები სასმელების საკითხზეც ამახვილებდნენ ყურადღებას და 
აუცილებლად აღნიშნავდნენ ხოლმე, სასმელების რა ნაწილი   იყო 

„ნამდვილი უცხოური“ და რა ნაწილი – „ადგილობრივი წარმოების, ანკარაში ჩამოსხმული  
ვისკი“. 

როცა კი საქმეებით არ ვიყავი დაკავებული, სიბელთან ერთად მივდიოდი ლამაზხედიანი ბინების 
სანახავად ბებექში, არნავუთქოისა და ეთილერში, რომელიც იმ ხანებში შენდებოდა. იქ უმეტესად 
სარემონტო სამუშაოები ახალი დამთავრებული იყო და ბინებში ცემენტისა და კირის სუნი იდგა. 
უკვე მომწონდა კიდეც სიბელთან ერთად გეგმების დაწყობა: სად გვექნებოდა საძინებელი და 
სად – სასადილო. ნიშანთაშის ავეჯის სახლში წინასწარ გვქონდა დაკვეთილი დიდი დივანი და 
ყოველი ბინის მისაღებს ვზომავდით და ვანგარიშობდით. გვინდოდა, ისე დაგვედგა, იქ რომ 
წამოვწვებოდით, ბოსფორი კარგად დაგვენახა. საღამოობით კი წვეულებებზე დავდიოდით და 
სიბელი  აღფრთოვანებით უზიარებდა ჩვენს მეგობრებს ნანახი ბინების შესახებ თავის 
შეხედულებებს (რა მოსწონდა ამა თუ იმ სახლისა და რა – არა). მე კი მეუხერხულებოდა. 
ვცდილობდი, თემა შემეცვალა და ლაპარაკს ვიწყებდი ზაიმის ლიმონათ „მელთემის“ 
წარმატებაზე, ფეხბურთის მატჩებსა და საზაფხულო სეზონისთვის ახლად გახსნილ   გასართობ 
ადგილებზე. ფუსუნთან განცდილმა ბედნიერებამ მეგობრების წრეში უფრო ჩუმი და 
გულჩათხრობილი გამხადა. თავს უფრო კომფორტულად ვგრძნობდი, როცა  წვეულებებზე 
მიმდინარე მოვლენებს გვერდიდან ვაკვირდებოდი გარინდებული.  ახლა, წლების შემდეგ, როცა 
ამ ამბავს გიამბობთ, ვხვდები, რომ იმ დროს უკვე ნელ-ნელა მერეოდა მელანქოლია, თუმცა ამას 
მაშინ ვერ ვამჩნევდი. ერთადერთი, რასაც ვგრძნობდი, ჩემი „დამუნჯება“ იყო. 

– ამ ბოლო დროს ძალიან ცოტას ლაპარაკობ. – მითხრა ერთხელ სიბელმა, გვიან ღამით 

  

მანქანით სახლში რომ ვაცილებდი. 

– მართლა? 

– ნახევარი საათია, ხმა არ ამოგიღია. 

– იმ დღეს მამასთან ერთად ვისადილე და.. რატომღაც არ მომეწონა მისი ლაპარაკი, გეგონება 
სიკვდილისთვის ემზადებაო. 

6 ივნისს, პარასკევს, ნიშნობამდე რვა დღით, ხოლო უნივერსიტეტში მისაღებ გამოცდებამდე 
ცხრა  დღით  ადრე,  მამასთან  და უფროს ძმასთან  ერთად ჩავჯექი 

„შევროლეში“, რომელსაც ჩეთინი მართავდა და ჩეთიბეიოღლუსა და თოფჰანეს შორის, 
ჩუქურჯუმის აბანოს გვერდით ერთ სახლში სამძიმარზე წავედი.  გარდაცვლილი იყო 
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მალათიელი[19] ხნიერი მუშა, რომელიც მამას თავისი ბიზნესის  დაწყების პირველი წლებიდან 
არ მოშორებია. ეს კაცი ჩვენი ფირმის დაარსების დღიდან მისი განუყოფელი ნაწილი გახლდათ 
და, რაც თავი მახსოვს, ოფისში  მუშაობდა. ცალი ხელი ფაბრიკაში მუშაობის დროს დაკარგა და 
პროთეზი ჰქონდა.  მამას ძალიან უყვარდა და ოფისში გადმოიყვანა, ამიტომ ყველანი კარგად   
ვიცნობდით. ბავშვობაში მე და ჩემს ძმას, პროთეზის გამო, მისი ძალიან გვეშინოდა, მაგრამ 
შემდეგ ისე შევეჩვიეთ მოღიმარ და მხიარულ რაჰმი ეფენდის, რომ მისი ხელოვნური ხელით 
ვერთობოდით და ვთამაშობდით კიდეც. მახსოვს, ერთხელ დავინახეთ, როგორ მოიხსნა რაჰმი 
ეფენდიმ პროთეზი, კუთხეში დადო, სალოცავი ხალიჩა გაშალა და ლოცვა დაიწყო. 

რაჰმი ეფენდის ორი მასავით საყვარელი, ტანსრული ვაჟი ჰყავდა, რომლებმაც შესვლისთანავე 
მამას ხელზე აკოცეს. დაღლილი გამომეტყველების ფერხორციანმა ცოლმა კი ჩვენი 
დანახვისთანავე ტირილი მორთო. ცრემლებს თავსაბურავის კიდეებით იწმენდდა. მამამ გულთან 
მიიტანა ოჯახის ტკივილი (რაც ვერც მე გამოვხატე და ვერც ჩემმა ძმამ) და ანუგეშა ვაჟები და 
მეუღლე. ამ უშუალობის გამო, ჩვენთვის მოულოდნელად, იქ მყოფთა დიდი სიმპათია 
დაიმსახურა და ყველას გული მოიგო. მე და ოსმანიც შევეცადეთ, რაღაც გვეთქვა. ჩემმა ძმამ 
რამდენიმე განცხადება გააკეთა დამრიგებლური ტონით, მე კი უბრალოდ რაჰმი ეფენდი 
გავიხსენე. 

ასეთ დროს ჩვენი სიტყვები, ქცევა და უშუალობა კი არ არის მნიშვნელოვანი, არამედ ის, თუ 
როგორ დაემსგავსები გარშემო მყოფთ. ბევრჯერ მიფიქრია, სიგარეტისადმი დამოკიდებულებას 
იმდენად ნიკოტინი არ განაპირობებს, რამდენადაც ის, რომ ადამიანს მოწევისას ექმნება 
შეგრძნება, თითქოს რაღაც მნიშვნელოვანს აკეთებს ამ ამაო წუთისოფელში. მამამ, ოსმანმა და 
მე – სამივემ ისე ავიღეთ გარდაცვლილის  უფროსი ვაჟის გამოწვდილი სიგარეტი „მალთეფე“, 
ფეხი ფეხზე შემოვიწყვეთ და ერთდროულად გავაბოლეთ, გეგონება ძალიან მნიშვნელოვან 
საქმეს ვაკეთებდით. 

ევროპელები კედელზე სურათს კიდებენ, აქ კი ფარდაგი ჰქონდათ ჩამოფარებული. რატომღაც 
„მალთეფეს“  სხვანაირ  გემოზე  დავიწყე  ფიქრი,  შემდეგ  კი   ცხოვრებას ჩავუღრმავდი. ვიფიქრე, 
ამქვეყნად ყველაზე მნიშვნელოვანი   ბედნიერებაა, – ზოგი ბედნიერია, ზოგი უბედური, უმეტესობა 
კი სადღაც ამ ორს შორისაა-მეთქი. იმ დღეებში უბედნიერესი ადამიანი ვიყავი, მაგრამ ამას ვერ 
ვამჩნევდი. ახლა უკვე, ამ გადასახედიდან ვფიქრობ, რომ ამის გაუცნობიერებლობა საუკეთესო 
გზა იყო ბედნიერების დასაცავად. მაშინ კი იმიტომ ვერ ვხვდებოდი, რომ ფუსუნის  დაკარგვისა 
მეშინოდა. იმ დღეებში ალბათ ამან დამამუნჯა და საოცრად მგრძნობიარეც გამხადა. 

ვუყურებდი გაპრიალებულ ოთახს, სადაც 50-იანი წლების ავეჯი იდგა, კედელზე ბარომეტრი 
ეკიდა და მივხვდი, ცოტაც და, რაჰმი ეფენდის ცოლთან ერთად ავტირებოდი. ტელევიზორის 
გადასაფარებელზე ფაიფურის ძაღლი იდგა. იმასაც ისეთი გამომეტყველება ჰქონდა, თითქოს 
ტირილს აპირებდა. ვუყურებდი ძაღლის ფიგურას და, ჩემდა გასაკვირად, თავი უკეთ ვიგრძენი. 
მახსოვს, შემდეგ ისევ ფუსუნზე ფიქრს მივუბრუნდი. 
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23. დუმილი 

ნიშნობის დღე ახლოვდებოდა. ჩემსა და ფუსუნს შორის სულ უფრო ხშირად ჩამოვარდებოდა 
ხოლმე უხერხული სიჩუმე. შეხვედრები, სულ მცირე, ორ საათს გრძელდებოდა, სექსი კი 
ყოველდღიურად უფრო საოცარი ხდებოდა. მაგრამ ეს მდუმარება ყველაფერს წამლავდა. 

– დედამ ნიშნობის მოსაწვევი მიიღო. – მითხრა ერთხელ ფუსუნმა. – ძალიან გაუხარდა. მამამაც, 
აუცილებლად უნდა წავიდეთო, თქვა. უნდათ, რომ მეც წამოვიდე. კიდევ კარგი, მეორე დღეს 
უნივერსიტეტის გამოცდა მაქვს და თავის მომკვდარუნება აღარ მომიწევს. 

– მოსაწვევები დედამ გამოგიგზავნათ. იცოდე, არ მოხვიდე. მართალი გითხრა, იქ წასვლა არც მე 
მინდა. 

მინდოდა, რომ ფუსუნს ამაზე ეპასუხა, „მაშინ ნუ წახვალო“, მაგრამ არაფერი მითხრა. რაც უფრო 
ახლოვდებოდა ნიშნობის დღე, ჩვენი სასიყვარულო კავშირი უფრო და  უფრო მგზნებარე 
ხდებოდა. წლების განმავლობაში ერთად მყოფი საყვარლებივით, ერთმანეთს ვეხვეოდით და 
ხელებითა და სხეულებით უკვე შეჩვეულ მოძრაობებს ვაკეთებდით. იყო მომენტები, როცა  
საერთოდ  არ  ვინძრეოდით,  არც   ვსაუბრობდით და  მდუმარედ მივჩერებოდით  ტიულის 
ფარდებს, რომლებსაც  ნაზად  აფრიალებდა ღია კარიდან დაბერილი ნიავი. 

ნიშნობამდე ყოველდღე, ერთსა და იმავე დროს აპარტამენტ „მერჰამეთში“ ვხვდებოდით 
ერთმანეთს და თავდავიწყებით ვეალერსებოდით. გავურბოდით ისეთ თემებს, როგორიც იყო 
ჩვენი მდგომარება, ნიშნობა და მომავალი. ამიტომაც  ვცდილობდით, თავი შორს დაგვეჭირა 
ყველაფრისგან, რასაც შეიძლება რამე კავშირი ჰქონოდა ამ თემასთან. ამან კი საბოლოოდ 
„დაგვამუნჯა“. გარედან ფეხბურთის მოთამაშე ბავშვების მხიარული ყიჟინა და შეძახილები 
ისმოდა. ჩვენს მომავალზე  შეხვედრების დასაწყისშიც არ ვამბობდით რამეს, მაგრამ ქვეყნის 
ამბებს ვუყვებოდით ერთმანეთს, ვიხსენებდით საერთო ნათესავებს, ვხალისობდით ნიშანთაშის 
ჭორებზე და  ვკიცხავდით „ცუდ“ კაცებს. ახლა კი აშკარად მოწყენილები ვიყავით. აღარც  
ვიცინოდით ძველებურად და აღარც ვმხიარულობდით. ვიცოდით, რომ ეს დაკარგვის 
მოლოდინი და უიმედობა იყო, მაგრამ ეს ერთმანეთს კი არ გვაშორებდა, რაღაც უცნაურად 
უფრო გვაკავშირებდა კიდეც. 

შიგადაშიგ ჩემს თავს იმაზე ვიჭერდი, რომ ნიშნობის შემდეგაც ფუსუნთან შეხვედრების 
გაგრძელებაზე ვფიქრობდი. ეს ნელ-ნელა ფანტაზიის (იქნებ ოცნება უნდა ვთქვა) სფეროს 
სცილდებოდა და უკვე ლოგიკურადაც კი მეჩვენებოდა, რომ ეს სამოთხე ძველებურად უნდა 
გაგრძელებულიყო. დარწმუნებული ვიყავი, რომ ასეთი სექსისა და სიახლოვის შემდეგ, ფუსუნი 
ვეღარ მიმატოვებდა. უფრო სწორად, ამას ლოგიკა კი არა, გრძნობა მეუბნებოდა. ფიქრის დროს 
საკუთარ თავთანაც კი არ ვიყავი გულახდილი. ხანდახან ვაკვირდებოდი ფუსუნის ქცევას, მის 
სიტყვებს და ვცდილობდი გამომეცნო, რას ფიქრობდა. ამას თავადაც ხვდებოდა და ისე იქცეოდა, 
რომ ხელმოსაჭიდს არ მაძლევდა. ყოველივე ამის გამო ჩვენი მდუმარედ ყოფნა უფრო და უფრო 
გრძელდებოდა. ფუსუნი კი, პირიქით, მაკვირდებოდა და უიმედოდ ცდილობდა, ევარაუდა, რა 
მოხდებოდა მომავალში. ხანდახან, როგორც გამოცდილ ჯაშუშებს სჩვევიათ, ერთმანეთს 
თვალებში შევცქეროდით და აზრებში ჩაწვდომას ვცდილობდით. იმ მძიმე უხმო წუთების 
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გასახსენებლად აქ ვფენ ფუსუნის თეთრ საცვალს, ბავშვურ წინდებსა და ამ დასვრილ თეთრ  
რეზინისძირიან ფეხსაცმელებს. 

ნიშნობის დღეც მოვიდა. დილიდან ჯერ ვისკისა და შამპანურის პრობლემა მოვაგვარე (ერთი 
გამყიდველი გადახდას ნაღდი ანგარიშსწორებით ითხოვდა). შემდეგ კი თაქსიმზე გავედი და ჩემი 
ბავშვობის დროინდელ კაფე „ატლანტიკში“ ჰამბურგერი და აირანი[20] მივირთვი. იქიდან კი 
ასევე ჩემი ბავშვობის დროინდელ დალაქ გევეზე ჯევათს მივაკითხე. ჯევათმა სამოციანი წლების 
ბოლოს საპარიკმახერო ნიშანთაშიდან   ბეიოღლუში გადაიტანა. მე და მამამ ნიშანთაშიში 
ბასრისთან დავიწყეთ სიარული. მაგრამ ხანდახან, როცა იმ ადგილებში მოვხვდებოდი და 
გამხიარულება მომინდებოდა, არა ჯამის ქუჩაზე ძველ პარიკმახერს მივაკითხავდი ხოლმე. 
ჯევათს რომ ვუთხარი, დღეს ნიშნობა მაქვს- 

  

მეთქი, ბავშვივით გაიხარა, სასიძოს ვარცხნილობა გამიკეთა, მერე უცხოური ქაფი გამოიტანა და 
წვერის ყოველ ღერსაც კი დიდი ყურადღებით მოეკიდა. ბოლოს უსუნო დამატენიანებელიც  
წამისვა სახეზე. 

ნიშანთაშის გზას ფეხით გავუყევი და აპარტამენტ „მერჰამეთთანაც“ მივედი. 

ფუსუნი, როგორც ყოველთვის, დროულად მოვიდა. რამდენიმე დღის წინ ცალყბად ვუთხარი, 
შაბათს არ შევხვდეთ, მეორე დღის გამოცდისათვის რომ მოემზადო-მეთქი. რაზეც ფუსუნმა, 
ამდენი მეცადინეობის შემდეგ, ცოტა დასვენება მინდაო, მიპასუხა. უკვე ორი  დღე  იყო,  ბუტიკ  
„შანზელიზეში“   არ   დადიოდა  გამოცდების   გამო.   სახლში შემოსვლისთანავე მაგიდას მიუჯდა 
და სიგარეტს მოუკიდა. 

– სულ შენზე ვფიქრობ და მათემატიკას გულს ვეღარ ვუდებ. – მითხრა ირონიულად. ეს ისე 
წარმოთქვა,  გეგონება  ეს ფრაზა   რომელიღაც   ფილმიდან   ამოიღოო.    შემდეგ გადაიხარხარა 
და გაწითლდა. 

სახეზე ნერვიულობა და მწუხარება რომ არ დასტყობოდა, შევეცდებოდი, მისი სიტყვები 
ხუმრობად მიმეღო და თავი ისე დამეჭირა, თითქოს არც კი მახსოვდა, იმ დღეს ნიშნობა რომ 
მქონდა. მაგრამ ასე ვერ მოვიქეცი. ორივენი მწვავე, აუტანელმა დარდმა მოგვიცვა. მივხვდით, 
რომ ამ მწუხარებას თავს ვერ დავაღწევდით ვერც ხუმრობით და ვერც დარდის 
ურთიერთგაზიარებით. ერთადერთი, რაც შვებას მოგვგვრიდა, სექსი იყო. მაგრამ ტკივილი 
ამასაც გვიშხამავდა. ფუსუნი საწოლზე გაწვა, ისე, როგორც ავადმყოფებმა იციან ხოლმე ცოტა 
ხნით სხეულის დასვენება. თვალები ჭერს მიაპყრო, თითქოს იქ მოწყენილ ღრუბლებს ხედავდა. 
გვერდით მივუწექი და მეც ჭერს დავუწყე ყურება. გარედან ფეხბურთის მოთამაშე ბავშვების 
ყიჟინაც აღარ ისმოდა, მარტო ბურთის დარტყმის ხმა აღწევდა ჩვენამდე შიგადაშიგ. რატომღაც 
ჩიტებიც აღარ ჭიკჭიკებდნენ. საოცარი სიჩუმე ჩამოვარდა. ძალიან შორიდან ჯერ ერთი გემის 
საყვირის ხმა გავიგონეთ, შემდეგ კი მეორის. 

გამოვიღე ბაბუაჩემ ერთჰემ ქემალის (რომელიც ფუსუნის ბებიის მეორე ქმარი გახლდათ) 
დანატოვარი ჭიქა, შიგ ვისკი ჩავასხი და ორივემ ერთი ჭიქით დავლიეთ. შემდეგ კოცნა დავიწყეთ. 
როცა ამას ვწერ, ჩემი ისტორიით დაინტერესებული მკითხველი რომ არ გავანაწყენო, გეტყვით: 
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აუცილებელი არ არის რომანიც სევდიანი გამოვიდეს, იმის გამო, რომ მისი მთავარი პერონაჟები 
მელანქოლიურები არიან. ჩვეულებისამებრ, ოთახში არსებული ნივთებით, დედაჩემის ძველი 
ტანსაცმლით, ქუდებითა და სამშვენისებითაც გავერთეთ. იმ დღესაც უწინდელივით ვნებიანად 
ვკოცნიდით ერთმანეთს. გამოგიტყდებით, რომ ამ საქმეში ორივენი გავიწაფეთ. ჩვენს დარდსა 
და კაენშანზე ლაპარაკით თავს აღარ შეგაწყენთ და კიდევ ერთ რამეში გამოგიტყდებით: 
კოცნისას ფუსუნის ბაგეები თითქოს მადნებოდა, ტუჩები და პირი კი გამოქვაბულებს გვიგავდა, 
საიდანაც თბილი, ტკბილი თაფლი გადმოდიოდა და ხანდახან ნიკაპებზეც გვეღვენთებოდა. 
თვალწინ კი ბავშვებივით ლამაზი ხილვები გვედგა. თითქოს კალეიდოსკოპში ფერად-ფერად 
საოცარ ქვეყანას ვუყურებდით, რომელიც სამოთხეს ჰგავდა. როგორც ჩიტებს უჭირავთ ხოლმე 
ნისკარტით ლეღვი, ხანდახან ასეთივე სიამოვნებით მსუბუქად მივიზიდავდით ერთიმეორის ზედა 
ან ქვედა ტუჩს და კბილებს შორის მოივიქცევდით, თითქოს ვეუბნებოდით, სამუდამოდ ჩემი ხარო. 
ვნეტარებდით ერთმანეთს მინდობილნი და ამ უდიდეს ტკბობას მარტო ტუჩებით კი არა, მთელი 
სხეულით შევიგრძნობდით. ბედნიერება იყო მისთვის თავის მიძღვნა. მანამდე უცნობ 
სასიყვარულო ზონას რომ აღმოაჩენდა, უკვე ფუსუნიც ცდილობდა, იგივე გაეკეთებინა, შემდეგ კი 
ვნებიანად მოთამაშე ენები პოულობდნენ ერთმანეთს და სიყვარულის მშვენიერ და ტკბილ 
წამებს გვჩუქნიდნენ. 

ხანგრძლივი სექსის შემდეგ ჩაგვეძინა. აივნის ღია კარებიდან დაბერილმა ცაცხვისსურნელიანმა 
ნიავმა ტიულის ფარდები ააფრიალა და სახეებზე შეგვეხო. შევკრთით და გაგვეღვიძა. 

– სიზმარში მზესუმზირას  მინდორში  ვიყავი.  –  მითხრა  ფუსუნმა.  –  მსუბუქი   ნიავი მზესუმზირებს 
რაღაც უცნაურად არხევდა. რატომღაც ძალიან შემეშინდა,   ყვირილი მინდოდა, მაგრამ ხმა არ 
ამომდიოდა. 

  

– ნუ გეშინია, შენთანა ვარ. 

არ მოგიყვებით, როგორ ავდექით, ჩავიცვით და აღმოვჩნდით კარებთან. შემდეგ ფუსუნი 
დავარიგე, გამოცდაზე არ ინევიულო, მშვიდად წერე, საგამოცდო ბილეთი არ დაგავიწყდეს და 
გჯეროდეს, ყველაფერი კარგად იქნება-მეთქი. 

დამშვიდობებისას შევეცადე, რაც შეიძლება ბუნებრივად წარმომეთქვა თავში ათასჯერ მაინც 
ამოტივტივებული სიტყვები. ამას რამდენიმე დღე იყო, ვაპირებდი. 

– ხვალ ისევ იმ დროს გელოდები, როგორც ყოველთვის, კარგი? 

–კარგი. – მითხრა ფუსუნმა და თვალი ამარიდა. 

სიყვარულით გავაყოლე თვალი. მივხვდი, რომ ნიშნობა კარგად ჩაივლიდა. 
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24. ნიშნობა 

ამ  მოვლენებიდან  დაახლოებით  ოცი  წლის  შემდეგ,   „უმანკოების   მუზეუმისათვის“ სტამბოლის 
ცნობილ კოლექციონერებთან და ძველმანების   ბაზრობებზე შევიძინე საფოსტო ბარათები, 
რომლებზეც გამოსახულია სტამბოლის   ცნობილი სასტუმრო 

„ჰილტონი“. ბევრი თხოვნის შემდეგ ცნობილმა კოლექციონერმა ჰასთა ჰალით ბეიმ ნება 
დამრთო, ხელში ამეღო და ახლოდან მენახა ერთ-ერთი ბარათი და მასზე აღბეჭდილმა 
თანამედროვე შენობამ მარტო ნიშნობის ღამე კი არა, ბავშვობაც  გამახსენა. ათიოდე წლისა 
ვიყავი, მშობლები სტამბოლის ელიტასთან ერთად  სასტუმროს გახსნაზე რომ წავიდნენ, სადაც 
საპატიო სტუმრად იმდროინდელი აწ მივიწყებული ვარსკვლავი თერი მური იყო მიწვეული. 
პირველ წლებში ფანჯრიდან რომ ვუყურებდით, ძველი, დაღლილი სტამბოლის ფონზე, შენობა 
უცხოდ და შეუფერებლადაც კი გამოიყურებოდა. მაგრამ მალე ისე შევეჩვიეთ „ჰილტონს“, რომ 
ჩვევადაც კი   გაგვიხდა, ხელიდან  არ  გაგვეშვა სასტუმროში  შესვლის  შანსი.  მამაჩემის    
უცხოელი პარტნიორები, რომლებსაც აღმოსავლური ცეკვები აინტერესებდათ,  „ჰილტონში“ 
ჩერდებოდნენ. კვირაობით კი მთელი ოჯახით მივდიოდით ხოლმე ჰამბურგერების საჭმელად, 
რადგანაც თურქეთში ჯერ კიდევ არ იყო გავრცელებული და მისი მირთმევა მხოლოდ აქ 
შეიძლებოდა. მე და ჩემი ძმა მონუსხულები ვიყავით    დიდულვაშიანი კარისკაცის 
ოქროსფერღილებიანი ბროწეულისფერი უნიფორმით.   იმ წლებში ყველაფერი დასავლური 
„ჰილტონიდან“ ვრცელდებოდა, რის გამოც დიდ გაზეთებს სასტუმროში კორესპონდენტებიც კი 
ჰყავდათ მივლინებული. დედას   საყვარელი კოსტიუმი თუ დაულაქავდებოდა,  აუცილებლად 

„ჰილტონის“ ქიმწმენდაში გაგზავნიდა. მეგობრებთან ერთად სასტუმროს კაფეში  ჩაის დალევაც 
უყვარდა. ნათესავ-მეგობრების უმეტესობამ ქორწილი „ჰილტონის“  პირველ სართულზე, დიდ 
სადღესასწაულო დარბაზში გადაიხადა. რადგან ჩემი   მომავალი სასიდედროს 
ანადოლუჰისარის აგარაკი ნახევრად დანგრეული იყო,   ნიშნობის იქ გადახდა შესაფერისად არ 
მივიჩნიეთ და ერთხმად „ჰილტონი“ გადავწყვიტეთ. სასტუმრო იმ იშვიათ ცივილურ ადგილებს 
განეკუთვნებოდა, სადაც  ზრდილობიან მამაკაცებსა და თამამ ქალბატონებს უპრობლემოდ, 
ქორწინების   მოწმობის მოთხოვნის გარეშე, აძლევდნენ ოთახს. 

ჩეთინ ეფენდიმ დედა, მამა და მე დანიშნულ დროზე ადრე ჩამოგვსვა   „ჰილტონის“ 

მბრუნავ კართან. 

– ნახევარი საათით ადრე მოვედით. – თქვა მამამ, რომელიც სასტუმროში შესვლისთანავე 
გამხიარულდა. – მოდი აქ დავსხდეთ და რამე დავლიოთ. 

ჰოლის მყუდრო კუთხეში დავსხედით. მამამ ერთი ხანში შესული მიმტანი იცნო, გამოეცნაურა და 
ჩვენთვის თითო არაყი, დედასთვის კი ჩაი მოატანინა. სიამოვნებით ვუყურებდით „ჰილტონის“ 
ხალხმრავლობას,  მოწვეულ  სტუმრებსა  და ძველ   დროს 
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ვიხსენებდით. ნიშნობაზე მოსული ნაცნობები, მეგობრები და ნათესავები, სადღესასწაულოდ 
გამოწყობილები, სათითაოდ მხიარულად გადიოდნენ ჩვენ წინ, მაგრამ ვერ გვხედავდნენ, 
რადგანაც ქოთნის დიდფოთლებიანი მცენარე გვფარავდა. 

– ააა, როგორ გაზრდილა და გალამაზებულა რეზანის გოგონა, – თქვა დედამ, შემოსული 
სტუმრების „გამადიდებელი შუშით“ თვალიერება რომ დაიწყო, – არა, ვისაც ცუდი ფეხები აქვს, 
მინი-კაბის ჩაცმა უნდა აეკრძალოს. – აღნიშნა ერთ-ერთი სტუმრის შეხედვისას. 

შემდეგ მამას უპასუხა: – ფამუქების ოჯახი უკან ჩვენ კი არა, იმათ დასვეს. 

და იმავე თემას დაუბრუნდა: – აფსუს, ფაზილა ჰანიმი რა ქალი იყო და რას დამსგავსებია.. სად 
გაქრა მისი სილამაზე.. უკანაც არაფერი დარჩა.. ვაი, ნეტა სახლში დარჩენილიყო და ამ დღეში 
არ მენახა.. ის თავდახურული ქალები სიბელის დედის ნათესავები იქნებიან.. ჰიჯაბი ბეიმ ჩემს 
თვალში ღირსება დაკარგა. ღმერთო ჩემო, ამ ვულგარული ქალის გამო როგორ შეეძლო, 
ვარდივით ცოლი და შვილები მიეტოვებინა.. შეხედე ერთი ამ უსინდისო ნევზათს, 
ზუმრუთისთვისაც ჩემნაირი ვარცხნილობა გაუკეთებია.. ეს ცოლ-ქმარი ვინ არის, გაფიცებთ, 
ერთი მითხარით, მელას არ მიუგავთ ცხვირები და მანერები, ტანსაცმელიც კი.. შვილო, ფული 
გაქვს? 

– რას ეკითხები, რა შუაშია ახლა ეს? – შეუტია მამამ. 

– რა ვიცი, აბა, სახლში მოვარდა, უცებ გამოიცვალა, გეგონება, თავის ნიშნობაზე კი არა, სადღაც 
ღამის კლუბში მიდიოდა გასართობად. ჯიბეში ფული მაინც თუ ჩაიდე? 

–კი, ავიღე. 

–კარგი. ავდგეთ ახლა.. გაიმართე და ისე იარე, ყველა შენ გიყურებს.. 

მამამ მიმტანს თვალით რაღაც ანიშნა და მერე ხელით რაოდენობაც უჩვენა. 

– აკი პრობლემები მოვაგვარეო! – უთხრა დედამ. – ისევ მოხდა რამე? 

– არ შეიძლება, ჩემი შვილის ნიშნობაზე დავლიო და გულით მოვილხინო?  –  უპასუხა მამამ. 

– ღმერთო, რა სილამაზეა! – სიბელის დანახვაზე დედამ აღფრთოვანება ვერ დამალა. – კაბა 
არაჩვეულებრივი გამოსულა, მარგალიტებიც როგორ უხდება. თუმცა თავად სიბელი ისეთი 
კარგია, რომ, რაც არ უნდა ჩაიცვას, მაინც მოხდენილი იქნება.. რა ელეგანტურად და ლამაზად 
ატარებს ტანსაცმელს. როგორი თბილი და დახვეწილი  ქალიშვილია! შვილო, ხვდები მაინც, რა 
იღბლიანი ხარ? 

სიბელი თავის ორ მეგობარს გადაეხვია. გოგონებს ხელში იმ წუთში მოკიდებული გრძელი 
წვრილი სიგარეტები ეჭირათ. საოცარი მოხერხება გამოიჩინეს და ერთმანეთი ისე გადაკოცნეს, 
რომ მაკიაჟი, ვარცხნილობა და ტანსაცმელი არ გაეფუჭებინათ და არც წითელი პომადის კვალი 
დაეტოვებინათ. შემდეგ ერთმანეთს კაბები, სამაჯურები და ყელსაბამები  შეუფასეს. 

– ყველა ჭკუათმყოფელმა კაცმა იცის, რომ ცხოვრება მშვენიერია, მიზანი კი ბედნიერება, – თქვა 
მამამ სამი ლამაზმანის ყურებისას. – მაგრამ საბოლოოდ მარტო სულელები არიან ბედნიერები. 
ეს როგორ უნდა ავხსნათ? 
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– დღეს, შენი შვილის ცხოვრებაში უბედნიერესი დღეა და რა აზრებს აფრქვევ, მუმთაზ?! – 
დაუბღვირა დედამ და შემდეგ მომიბრუნდა. – აბა, აქ რას უდგახარ, სიბელთან  მიდი.. გვერდიდან 
არ მოშორდე! 

ბოკალი იქვე დავტოვე და ქალიშვილებისაკენ გავემართე. სიბელს სახე ბედნიერებისგან 
უბრწყინავდა. 

– რატომ დაგაგვიანდა? – ვუთხარი, როცა ვკოცნიდი. 

სიბელმა თავისი მეგობრები გამაცნო და შემდეგ ერთად სასტუმროს დიდ მბრუნავ კარს 

  

მივაშტერდით. 

– საყვარელო, ულამაზესი ხარ, – ჩავჩურჩულე. – ჩემო ერთადერთო.. 

– შენც ძალიან სიმპათიურად გამოიყურები.. მაგრამ აქ ნუ დავდგებით. 

იქ მაინც შევყოვნდით ერთხანს, მაგრამ ჩემ გამო არა. სიბელი მოიხიბლა, რომ ჩვენი 
არაჩვეულებრივი ჩაცმულობით ყველას ყურადღების ცენტრში აღმოვჩნდით. მარტო მოწვეულ 
სტუმრებისა და ნაცნობების კი არა, სასტუმროს ჰოლში მყოფი ტურისტების აღფრთოვანებულ 
მზერასაც ვგრძნობდით. 

იმხანად სტამბოლში „დასავლური ორიენტაციის“ მდიდრების წრე ვიწრო იყო და ამიტომ 
ყველანი ვახლობლობდით და ერთმანეთის ამბები და ჭორები ვიცოდით. ახლა, წლების შემდეგ, 
ვცდილობ გავიხსენო მბრუნავ კარში შემოსული თითოეული   სტუმარი: აივალიქელი 
ზეთისხილისა და საპნის მწარმოებლის ჰალისის ოჯახი –  თავისნაირივე დიდყბიანი რძალი 
ახლდათ (ნათესავებს შორის ქორწინება იყო). იმწუთასვე გამახსენდა, დედებს ბავშვობაში მაჩქის 
პარკში რომ დავყავდით ვედროთი და ნიჩბით ხელში ქვიშაში სათამაშოდ.. მამაჩემის ჯარის 
მეგობარი, ყოფილი მეკარე და მანქანების იმპორტიორი, რამდენიმე ხნის  წინ  ფეხბურთის  
მატჩზე  რომ შევხვდი   – ქოვა ქადრი თავის ქალიშვილებთან ერთად, რომლებსაც საყურეები, 
სამაჯურები, გულსაბნევები და ბეჭდები აეხუნძლათ.. ექიმი ბარბუთი, რომელსაც მაღალი     
საზოგადოების ბავშვების უმეტესობისთვის ჰქონდა ამოჭრილი ნუშისებრი ჯირკვლები, ამიტომაც 
მისი ჩანთისა და აქლემისბეწვისფერი პალტოს დანახვა ყველას შიშის ზარს გვცემდა.. 

–  სიბელს  ნუშისებრი  ჯირკვლები  აქვს  ამოსაჭრელი.  –  ვუთხარი და  სიყვარულით გადავეხვიე. 

–  მედიცინა  გაცილებით  თანამედროვე  მეთოდებს  ფლობს  ლამაზი   ქალბატონების 
შესაბმელად. – გაიმეორა ექიმმა თავისი ათასგზის ნათქვამი ხუმრობა. 

„სიმენსის“ თურქეთის წარმომდგენელმა სიმპათიურმა ჰარუნ ბეიმ ჩაგვიარა და გულით ვინატრე, 
რომ დედაჩემს არ შეემჩნია. ამ ერთი შეხედვით წყნარ და თავდაჭერილ კაცს დედა ყოველთვის 
„ეგ უსირცხვილო, ეგ უნამუსოთი“  მოიხსენებდა. ამის მიზეზი კი ის გახლდათ, რომ სკანდალს არ 
მოერიდა და მესამე ცოლად შეირთო თავისი გერი მეორე ქორწინებიდან. თუმცა მშვიდმა, 
გაწონასწორებულმა და მუდამ მომღიმარმა ჰარუნ ბეიმ მალევე მოინადირა ელიტის გული.. 
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მეორე მსოფლიო ომის დროს უმცირესობებისთვის საგადასახადო შეღავათები დაუწესებიათ, 
ხოლო ბანაკებში გადასახლებული ებრაელებისა და ბერძნების ქარხნები და ქონება კაპიკებად 
გაუყიდიათ, სწორედ ამით უსარგებლია ჯუნეით ბეის, მევახშეობისათვის თავი დაუნებებია და 
მეწარმე გამხდარა, რის გამოც მამა მას ეჭვის თვალით უყურებდა და არ იზიარებდა მის 
არაეთიკურ შეხედულებებს ბიზნესზე. ამის მიუხედავად, დიდ პატივს სცემდა მასთან მეგობრობას. 
ჯუნეით ბეისა და მის მეუღლეს ფეიზანს ახლდათ უფროსი ვაჟი ალფთექინი და უმცროსი 
ქალიშვილი ასენე. ნიშნობაზე შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ალფთექინი ჩემი, მისი და კი 
სიბელის თანაკლასელები ყოფილან. ისე გაგვიხარდა ერთმანეთის ნახვა, რომ გადავწყვიტეთ, 
ძალიან მალე შევხვედროდით სადმე ერთმანეთს. 

– ქვემოთ არ ჩავიდეთ? –ვიკითხე. 

– ძალიან სიმპათიური ხარ, მაგრამ გაიმართე. – სიბელმა დამოუკიდებლად  გაიმეორა 
დედაჩემის სიტყვები. 

მზარეული ბექრი ეფენდი, ფატიმა ჰანიმი, კარისკაცი საიმ ეფენდი, ცოლებითა და შვილებით   –    
ყველა   შესანიშნავად    გამოწყობილი   –    რიგრიგობით    შემოვიდნენ დარცხვენით. ფატიმა 
ჰანიმსა და კარისკაც საიმ ეფენდის ცოლს  მაჯიდეს დედაჩემის პარიზიდან ჩამოტანილი ლამაზი 
შარფები თავსაბურავებად  მოეხვიათ. პიჯაკებსა და ჰალსტუხებში გამოწყობილმა მუწუკიანმა 
ვაჟებმა      სიბელისკენ   გააპარეს აღფრთოვანებული მზერა. 

  

შემდეგ დავინახეთ მამაჩემის მასონი მეგობარი ფასიჰ ფაჰირი მეუღლე ზარიფესთან ერთად. 
მამას არ სიამოვნებდა, მისი საუკეთესო მეგობარი მასონი რომ იყო. სახლში ხშირად 
ლაპარაკობდა მათ მასონობაზე და იმასაც ამბობდა, მაგათ საიდუმლო საპროტექციო ფირმა 
აქვთო. ანტისემიტური გამომცემლობის მიერ დაბეჭდილ თურქ მასონთა სიას სულ „ვაი, ვაის“ 
ძახილით  გადახედავდა ხოლმე. მაგრამ  ფასიჰი  რომ გვესტუმრებოდა, თაროებიდან 
ჩამოიღებდა და გადამალავდა ხოლმე წიგნებს „მასონების ჭეშმარიტი სახე“, „მასონი ვარ“ და 
სხვ. 

მათ უკან მომავალი ქალები თავდაპირველად ჩვენი სტუმრები მეგონა, მაგრამ შემდეგ კარგად 
რომ დავაკვირდი, მივხვდი, ვინც იყვნენ. ეს გახლდათ, საზოგადოებისათვის კარგად ცნობილი 
მარტო სტამბოლის კი არა, შეიძლება ითქვას, მთელი ისლამური სამყაროს, ერთადერთი 
სუტენიორი ქალი –  ლუქსი  შერმინი.  ყელზე  ლურჯი  შარფი ჰქონდა მოხვეული, რითაც ცივი 
იარაღით მიღებული ჭრილობის დაფარვას ცდილობდა. ეს შარფი მისი ერთგვარი სავაჭრო 
ნიშანიც იყო. გვერდით საოცრად მაღალ ქუსლებზე შემდგარი ლამაზი „გოგონა“ მოჰყვებოდა. 
სასტუმროში ისევე   ამაყად  შემოვიდნენ, როგორც ნიშნობაზე მოწვეულები და კაფეში შევიდნენ. 

მათ უკან უცნაურთვალება ფარე ფარუქი და თამბაქოს მაგნატის მარუფუნის ვაჟები გამოჩდნენ. 
ისინი ჩვენი დედების ახლობლობის გამო ჩემი ბავშვობის  დროინდელი 

„დაბადების დღეების“ მეგობრები იყვნენ. ისიც გამახსენდა, ჩვენი ძიძები ერთმანეთს რომ 
დაუმეგობრდნენ და პარკებში სათამაშოდ რომ დავყავდით. სიბელი კი მათ  „ბუიუქ  კლუბში“ 
დაუმეგობრდა. 
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მბრუნავი კარით ჩემს სასიმამროსთან ერთად შემოვიდა ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი 
მელიქჰანი, რომელსაც ჩვენთვის ნიშნობის ბეჭდები უნდა გაეკეთებინა. ხანში შესული და მსუქანი 
მელიქჰანი სიბელს ბავშვობიდან იცნობდა, ქალიშვილს გულით გადაეხვია, შემდეგ ამათვალ-
ჩამათვალიერა და ჩემს საცოლეს მიუბრუნდა. 

– ყოჩაღ, კმაყოფილი ვარ შენი არჩევანით, ძალიან წარმოსადეგი ახალგაზრდაა. – უთხრა და 
ხელი ჩამომართვა. 

სიბელის მეგობრები სიცილ-კისკისით გვიახლოვდებოდნენ. ყოფილმა მინისტრმა, როგორც 
კეთილ მოხუცებს სჩვევიათ, ქალიშვილებს კაბები, აქსესუარები, ვარცხნილობები ნახევრად 
ხუმრობით, ნახევრად სერიოზულად, მაგრამ საოცრად გაზვიადებულად შეუქო, შემდეგ 
თითოეულს ლოყაზე აკოცა და თვითკმაყოფილების გრძნობით ქვემოთ ჩავიდა. 

– ვერ ვიტან ამ კაცს. – თქვა მამამ კიბეებზე რომ ჩავდიოდით. 

– ნეტა ერთი შენ, მოგცლია. – უთხრა დედამ. – კიბეებზე ყურადღებით! 

– ვხედავ, მადლობა ღმერთს, ჯერ არ დავბრმავებულვარ. – უპასუხა მამამ. 

სასტუმროს ბაღი დოლმაბაჰჩეს სასახლეს, ბოსფორის სრუტეს, უსქუდარსა და ქიზქულეს 
გადაჰყურებდა. ამ მშვენიერი ხედისა და მხიარული საზოგადოების შემყურე, მამა კარგ ხასიათზე 
დადგა. ხელკავი გამოვდე და კანაპეების დამტარებელ ოფიციანტებს შორის სტუმრების 
გადაკოცნა და მოკითხვა დავიწყეთ. 

– მუმთაზ ბეი, აღფრთოვანებული ვარ, როგორ გგავთ თქვენი ვაჟი.. ასე მგონია, თქვენს 
ახალგაზრდობას ვუყურებ. 

– ჰანიმ, ჯერ კვლავ ახალგაზრდა ვარ, – უპასუხა მამამ. – მაგრამ თქვენ არ მახსოვხართ.. – შემდეგ 
მომიბრუნდა და ჩურჩულით ტკბილად მითხრა: – თუ კაცი ხარ, ხელი  გამიშვი, ინვალიდივით ნუ 
ჩამაფრინდი. 

უხმოდ გავეცალე. განათებული ბაღი სავსე იყო ლამაზი ქალიშვილებით. უმეტესობას 
საზაფხულო ღია ფეხსაცმელი ეცვა და ფრჩხილები სახანძრო მანქანასავით წითლად 
უბჭყვიალებდათ. ზოგიერთებს წელს ზემოთ მოხდილი კაბები ჩაეცვათ და გაბედულად 
გამოეჩინათ მკლავები, მხრები და მკერდი. მესიამოვნა იმის დანახვა, რომ გრძელი საღამოს 
კაბები ქალიშვილებს ფეხებს უფარავდა და ამის გამო თავს აშკარად თავისუფლად გრძნობდნენ. 
ახალგაზრდა ქალებს, სიბელის მსგავსად, ხელში  ლითონის 

  

დეტალებით გაწყობილი პატარა ჩანთები ეჭირათ. 

სიბელმა ხელი ჩამჭიდა და ჩემთვის უცნობი ნათესავები, ბავშვობისა და სკოლის მეგობრები 
გამაცნო. 

– ქემალ, ახლა ჩემი მეგობარი უნდა გაგაცნო, ვიცი, ძალიან მოგეწონება. –  მეუბნებოდა  ყოველი 
ახალი სტუმრის წარდგენისას. 
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სიბელი თავისი აღტაცების დამალვას მაშინაც ვერ ახერხებდა, როცა მთელი გულით აქებდა 
თავის მეგობარსა თუ ნათესავს. ამ დიდი სიხარულის მიზეზი კი ის იყო, რომ ცხოვრებისგან მიიღო 
ყველაფერი, რაც გულით სურდა და რასაც გეგმავდა. ზუსტად ისევე, როგორც უნაკლოდ 
განალაგა და თავისი ადგილი მიუჩინა ნიშნობის კაბის თითოეულ მარგალიტსა და მაქმანს. 
უბედნიერესი იყო, რომ ცხოვრება, როგორც თვითონ უნდოდა, ისე მისდიოდა, ნიშნობის 
ცერემონია კი თვეების წინ ჰქონდა დაგეგმილი. ყოველივე ამის გამო სიბელი იმ საღამოს 
თითოეულ წამსა და ყოველ ახალ ნაცნობ თუ უცნობ სახეს ისეთი ხალისით ხვდებოდა, 
იფიქრებდით, უდიდეს ბედნიერებას იღებსო. ხანდახან მომეხუტებოდა და მხარზე მიკრულ თმასა 
და მტვრის ნაწილაკებს თითებით მზრუნველად მაშორებდა. 

ჩვენთან გამუდმებით ვიღაც მოდიოდა, ხელს გვართმევდა, გვკოცნიდა სტუმრებს შორის 
მიმტანები მიმოდიოდნენ კანეპეებიანი ლანგრებით. ვხედავდი, რომ სტუმრები ნელ-ნელა უფრო 
თავისუფლად იქცეოდნენ და სულ უფრო მეტი სიცილ-ხარხარი ისმოდა, რაც უეჭველად 
სასმელების დამსახურება იყო. ყველა ქალი საგანგებოდ გახლდათ გამოწყობილი, შეღებილი 
და გაპრანჭული. ზოგიერთებს ზურგმოხსნილი თხელი კაბები ჩაეცვათ და ისე იბუზებოდნენ, 
თითქოს სციოდათ. მამაკაცების უმეტესობა ძვირფას თეთრ კოსტიუმებში იყო გამოწყობილი და 
ღილები ისე გულმოდგინედ შეეკრათ, როგორც ბავშვებსა აქვთ ხოლმე ბაირამის დროს. სამი-
ოთხი წლის წინანდელი განიერი  ფერადი 

„ჰიპური“ ჰალსტუხების გავლენით თურქეთისათვის მეტისმეტად ფერადად  მიჩნეული 
ჰალსტუხები ეკეთათ. ჩანს, ზოგ მდიდარ შუა ხნის კაცს ან ვერ გაეგო, ან  კიდევ არ იჯერებდა, რომ 
მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელები, გრძელი თმა და  ბაკენბარდები უკვე მოდიდან იყო გასული. ეს 
ვითომ მოდური გრძელი თმა და ბაკენბარდები ტრადიციულ შავ ულვაშებთან კომბინაციაში 
ახალგაზრდა მამაკაცებს კიდევ უფრო შავს აჩენდა. ორმოც წელს გადაცილებული კაცების 
უმეტესობას თავზე ბრიოლინი ჰქონდა წასმული. ქალების მძაფრი სუნამოს, ბრიოლინისა და   
ოდეკოლონის სუნი, სიგარეტის კვამლი და სამზარეულოდან შემოსული დამწვარი  ცხიმის სუნი 
ზაფხულის ნიავს ერეოდა და იმ წვეულებებს მახსენებდა, ჩემს   ბავშვობაში რომ მართავდნენ 
ხოლმე მშობლები, ორკესტრის შესრულებული  მელოდია კი მაგრძნობინებდა, რომ უზომოდ 
ბედნიერი ვიყავი. 

სტუმრებს ფეხზე დგომა მობეზრდათ, მოხუცები დაიღალნენ, მშივრებმა კი დარბაზში მორბენალი 
ბავშვების დახმარებით დროულად იპოვეს თავიანთი ადგილები („დედა, მამა, აი, ჩვენი მაგიდა 
ვიპოვე!“; „მართლა, აბა რომელია?! მაჩვენე, ოღონდ ნუ  დარბიხარ, წაიქცევი იცოდე!“) და 
დასაჯდომად მოემზადნენ. ამ დროს ყოფილი  საგარეო საქმეთა მინისტრი მომიახლოვდა, 
ხელკავი გამომდო, დიპლომატიურ-პოლიტიკური მოხერხებით გვერდით გამიყვანა და მოჰყვა 
სიბელის ქება-დიდებას: – სიბელს ბავშვობიდან ვიცნობ, არაჩვეულებრივი გოგონაა, დახვეწილი, 
ლამაზი, თანაც როგორი კულტურული ოჯახის შვილია! ასეთი რჩეული ოჯახები თითებზე 
ჩამოსათვლელიღაა, ქემალ ბეი. საქმიან წრეს მიეკუთვნებით და ჩემზე უკეთ იცით, რა ტიპის 
ხალხმა იშოვა დღეს ფული, შვილები და მეუღლე თავდახურული რომ დაჰყავთ – უნახავმა 
სოფლელებმა. იმ დღეს, ბეიოღლუში რა დავინახე, მამაკაცი ორ  ცოლთან ერთად არ 
მოსეირნობს არაბივით?! ქალებს შავი თავსაბურავები ეხურათ    და ნაყინს მიირთმევდნენ.. აბა, 
ერთი მითხარი,  ხომ დარწმუნებული ხარ,   სიცოცხლის  ბოლომდე ჩვენს  გოგოსთან ერთად  
რომ გინდა იცხოვრო? 
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–  რა თქმა უნდა, ბატონო. –  მივუგე და შევატყვე,  რომ ყოფილ   მინისტრს  აშკარად გავუცრუე 
იმედები, კითხვაზე პასუხი ხუმრობაში რომ არ გავატარე. 

– ნიშნობის დარღვევა არ შეიძლება. მაშასადამე, ჩვენი გოგონაც სიცოცხლის ბოლომდე 

  

შენ გვერდით იქნება. ხომ კარგად მოიფიქრე ყოველივე? ნელ-ნელა ჩვენ გარშემო ხალხი 
შეგროვდა. 

– კარგად მაქვს მოფიქრებული. 

– მალე დაგნიშნავთ და სუფრას მივუსხდეთ. აბა, აქეთ გამოდით.. 

ვიგრძენი, რომ დიდად არ მოვწონდი, მაგრამ ამან ვერ გამიფუჭა განწყობა. მინისტრი 
შეკრებილებს ჯერ თავისი ჯარის ამბავს მოუყვა, საიდანაც გავიგეთ, თუ როგორ სიღარიბეში იყო 
თურქეთი ორმოცი წლის წინ. შემდეგ კი გულისტკივილით გვიამბო, როგორ დანიშნა იმ დროს 
ყოველგვარი ცერემონიისა და ხალხმრავლობის გარეშე თავისი ცხონებული მეუღლე, ბოლოს 
კი სიბელისა და მისი ოჯახის ქება-დიდებას შეუდგა. მის მონათხრობში იუმორის ნატამალიც არ 
ერია, მაგრამ იქ შეკრებილი მხიარული საზოგადოება, ლანგრებიანი მიმტანების ჩათვლით, 
ისეთი ღიმილითა და გაცისკროვნებული სახეებით შეჰყურებდა, გეგონება ყოფილი მინისტრი 
ძალიან სახალისო ამბებს ჰყვებაო. შემდეგ ბაჭიისკბილება ათი წლის ჰულიამ, რომელიც სიბელს 
ძალიან უყვარდა და თავად გოგონაც აღფრთოვანებული იყო ჩემი საცოლით, ვერცხლის 
ლანგარზე დაწყობილი ბეჭდები მოგვიტანა, რომლებიც აქვე მაქვს გამოფენილი. მე და სიბელი 
ისე ავღელდით და თავად მინისტრიც ისე დაიბნა, რომ ნიშნობის ბეჭდები რომელ თითზე უნდა 
ჩამოგვეცვა, დაგვავიწყდა. მხიარულებისათვის განწყობილ საზოგადოებასაც მეტი რა უნდოდა 
და იმწუთასვე ატყდა სიცილ-კისკისი და შეძახილები: „მაგ თითზე არა, მეორე ხელზე!“. ბოლოს, 
როგორც იქნა, მოვახერხეთ ერთმანეთისთვის   ბეჭდების გაკეთება, მინისტრმა კი მათი 
დამაკავშირებელი ლენტი გაჭრა, რასაც მოჰყვა სტუმრების აპლოდისმენტები.   ათობით   
ახლობელი   გვიყურებდა სიყვარულით    და ტაშით გვაჯილდოებდა. ამ ყველაფერმა ბავშვივით 
ამაღელვა. მაგრამ  უცებ  გული კინაღამ ამომივარდა საგულედან და სულ სხვა მიზეზით.. 

სტუმრებს შორის, სადღაც შორს, მშობლებთან ერთად ფუსუნი დავინახე და სიხარულით ავივსე. 
სიბელს ვაკოცე და ამის შემდეგ ჩემმა მშობლებმა და ჩემმა ძმამ ჩაიხუტეს სიბელი, შემდეგ 
მოვიდნენ და პირველებმა მოგვილოცეს გაბედნიერება. საოცრად ვიყავი აფორიაქებული, 
მაგრამ ამის მიზეზს არათუ ირგვლივ მყოფებს, საკუთარ თავსაც კი ვუმალავდი. სანამ საცეკვაო 
მოედნის გვერდით ჩვენს მაგიდას მივუჯდებოდი, დავინახე ფუსუნი და მისი მშობლები 
„სათსათის“ თანამშრომლებისათვის განკუთვნილი  მაგიდის მეზობლად რომ დასხდნენ. 

– ორივენი ძალიან ბედნიერები ხართ. – მითხრა ჩემი ძმის ცოლმა ბერინმა. 

– მაგრამ ძალიან დავიღალეთ.. – უპასუხა სიბელმა. – ნიშნობა თუ ასეთი დამქანცველია, 
წამომიდგენია, ქორწილი რა იქნება.. 

– იმ დღესაც უზომოდ ბედნიერები იქნებით. – უთხრა ბერინმა. 

– ბერინ, შენი აზრით, რა არის ბედნიერება? – ვკითხე. 
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– ოჰ, ამ თემაზე ლაპარაკის დროა ახლა? – შეიცხადა ბერინმა და ისეთი სახე მიიღო, თითქოს 
ამაზე დაფიქრდა, მაგრამ ჩაფიქრებული გამომეტყველება, თუნდაც ერთი წამით, აშკარად 
უადგილოდ მიიჩნია და მაშინვე გამიღიმა. სტუმრები ჭამას შეუდგნენ და მათი მხიარული საუბრის, 
შეძახილების, დანა-ჩანგლის ხმებისა და ორკესტრის მუსიკის ფონზე რატომღაც ორივემ 
ერთდროულად ჩემს ძმას გავხედეთ,  რომელიც ვიღაცას რაღაც ისტორიას უყვებოდა ხმამაღლა. 

– ოჯახი, ბავშვები, ხალხი ირგვლივ, – მიპასუხა ბერინმა. – ბედნიერიც რომ არ იყო, უფრო მეტიც, 
ყველაზე ცუდ დღეებშიც კი (თვალით ჩემს ძმაზე მანიშნა) ბედნიერად  ცხოვრობ. ოჯახური გარემო 
ყველა სიძნელეს აქარწყლებს, ადნობს და აქრობს. მალე  გააჩინეთ შვილები. იცოდე, 
სოფლელებივით ბევრი შვილი გააჩინეთ. 

– აქ რა ამბავია? – იკითხა ჩემმა ძმამ. – აბა, მითხარით რაზე ჭორაობთ! 

– ვუთხარი, ბავშვები გააჩინეთ-მეთქი. – უპასუხა ბერინმა. – შენი აზრით, რამდენი შვილი 

  

უნდა ჰყავდეთ? 

ვისარგებლე, რომ არავინ მიყურებდა და სწრაფად გადავკარი ნახევარი ჭიქა არაყი. 

ცოტა ხანში, ბერინი მომიახლოვდა და ყურში მკითხა: – მაგიდის ბოლოს რომ სხედან, ის კაცი და 
ლამაზი გოგონა ვინ არიან? 

– სიბელის  საუკეთესო  მეგობარია.  საფრანგეთში  ლიცეუმში  ერთად   სწავლობდნენ. სიბელმა 
ჩემი მეგობრის, მეჰმედის გვერდით დასვა. უნდა, რომ ერთმანეთს დააჯახოს. 

– მაგ საქმეში რაიმე წინსვლას ვერ ვატყობ. – მითხრა ბერინმა. 

შემდეგ ბერინს ვუთხარი, სიბელს თავისი მეგობარი ძალიან უყვარს და მისით 
აღფრთოვანებულია, პარიზში ნურჯიჰანი თავისუფალ ცხოვრებას ეწეოდა, ბევრ ფრანგ კაცთან 
ჰქონია ურთიერთობა, საყვარლების სახლებშიც კი უცხოვრია, თანაც ისე, რომ სტამბოლში 
თავისი მდიდარი მშობლებისთვის არაფერი უთქვამს-მეთქი. 

–  ამ  თავგადასავლებმა  ნურჯიჰანი  დაღალა  და  სიბელის  დაჟინებით   სტამბოლში დაბრუნება 
გადაწყვიტა. მაგრამ წარსული რომ დაივიწყოს,  აუცილებელია, აქ ვინმე გაიცნოს და შეუყვარდეს, 
თანაც ისეთი, საფრანგეთში მის   ცხოვრებასა და ძველ საყვარლებს რომ არ გამოეკიდება. 

–  არა, ამგვარი სიყვარულის დაწყების ჩანასახსაც კი ვერ ვხედავ. –  მითხრა  ბერინმა ღიმილით. 
– მეჰმედის ოჯახი რას წარმოადგენს? 

– მდიდრები არიან, მამამისი სამშენებლო ბიზნესშია. ბერინმა ეჭვის თვალით შემომხედა. 

– მეჰმედი „რობერტ კოლეჯიდან“ ჩემი საუკეთესო  მეგობარი და  საოცრად  წესიერი ადამიანია. 
მართალია, კონსერვატორული და რელიგიური ოჯახი ჰყავს, მაგრამ თვითონ მაჭანკლობასა და 
ეგეთებს ვერ  იტანს.  უკვე  წლებია,  თავდახურულ    დედას ეწინააღმდეგება გარიგებით, თუნდაც 
განათლებული სტამბოლელი გოგონას, გაცნობაზე. უნდა, რომ თავად მონახოს, შეიყვაროს და 
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ისე დაქორწინდეს. მაგრამ  ჯერჯერობით, დღემდე არც ერთ თანამედროვე გამოსულ 
გოგონასთან არაფერი გამოუვიდა. 

– არც მიკვირს. – მითხრა ბერინმა და ყოვლისმცოდნის გამომეტყველება მიიღო. 

– კი, მაგრამ, რატომ? 

– აბა, შეხედე, რა ტიპია.. – თქვა ბერინმა. – გეგონება, შუა  ანატოლიიდან  ჩამოვიდა.. ასეთი კაცები 
გოგონებს, როგორც წესი, მაჭანკლების დახმარებით  თხოულობენ. ცოტა უფრო შორს რომ 
წავიდეთ,  ასეთები დამოუკიდებლად   ბოზებთან წასვლასაც ვერ ახერხებენ. 

– მეჰმედი ეგეთი არ არის. 

–  შეიძლება, მაგრამ ჰაბიტუსი და ოჯახი კი ასეთი აქვს და.. ჭკვიანი   ქალი  მამაკაცის აზროვნებას 
კი არა, უპირველესად მის ოჯახსა და მდგომარეობას აქცევს ყურადღებას, არა ვარ მართალი? 

– მართალი ხარ. მეჰმედს ისეთი სერიოზული გარეგნობა აქვს, რომ გოგონებს აფრთხობს, თუმცა 
ისიც უნდა ვთქვა, რომ მეჰმედი რომ დაიწუნეს, იმ „ჭკვიანმა  ქალიშვილებმა“, სახელებს არ 
ვიტყვი,  ისეთ  ვაჟებთან  გააბეს ურთიერთობა,  ვისთან დაქორწინების პერსპექტივაც 
პრაქტიკულად არ ჰქონდათ. 

– მეც ეგ არა ვთქვი? – მითხრა ბერინმა. – არ იცი, ჩვენთან რანაირი კაცები არიან, წლების 
შემდეგაც კი ამცირებენ ცოლებს იმის გამო, რომ ქორწინებამდე თავს  ზედმეტად დაახლოების 
უფლება მისცეს. მეტსაც  გეტყვი:  ასე  მგონია, შენს  მეგობარ მეჰმედს ცხოვრებაში შეყვარებულიც 
არ ჰყოლია. იმიტომ, რომ ისეთი  გოგო, თვითონ რომ მოსწონს, დაახლოების საშუალებას არ 
მისცემდა. იცი, ქალი ყოველთვის ხვდება, მასზე 

  

შეყვარებული არიან თუ არა და შესაბამისად იქცევა. 

– მეჰმედს ისეთი გოგონები, სიახლოვის უფლებას რომ არ აძლევდნენ, არ უყვარდებოდა. ამნაირ 
ქალიშვილებს მშიშრებად და კონსერვატიულებად მიიჩნევს. ანუ ჩვენი მსჯელობა იმასა ჰგავს, 
ქათამი უფრო ადრე გაჩნდა თუ კვერცხიო, რომ კამათობენ.. 

– არა, სწორი არ არის. – მითხრა ბერინმა. – იმისათვის რომ შეგიყვარდეს, დაწოლა და სექსი 
აუცილებელი არ არის. ჩემთვის სიყვარულის მაგალითი ლეილი და მაჯნუნია. 

– ჰმმმმ… – რაღაც ამგვარი ბგერა ამომივიდა ყელიდან. 

– რა ხდება, ერთი ჩვენც მოგვიყევით, ვინ ვისთან დაწვა. – შეგვეხმიანა მაგიდის მეორე ბოლოდან 
ჩემი ძმა. 

ბერინმა მეუღლეს ისე გახედა, რომ მის მზერაში იკითხებოდა, რაებს ლაპარაკობ, ვერ ხედავ,  აქ  
ბავშვებიც   რომ  არიანო.  შემდეგ   ისევ  ყურში  ჩამჩურჩულა:     –    ამიტომ უპირველესად უნდა 
გაიგო, მეჰმედს, ბატკნის გამომეტყველება რომ აქვს,  რატომ არ უყვარდება ვინმე, ვისთანაც 
სერიოზულ ურთიერთობას მოისურვებდა. 
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ბერინს დიდ პატივს ვცემდი გონიერების გამო. მაგრამ უცებ იმის თქმა მომინდა, მეჰმედი ვერა და 
ვერ გამოსწორდა და დღემდე ბორდელების მუდმივი სტუმარია-მეთქი. მეჰმედს 
სირასელვილერში, ჯიჰანგირში, ბებექსა და ნიშანთაშიში – ოთხ-ხუთ  ადგილას  მაინც ჰყავდა 
„გოგონები“, რომელთა მომსახურებითაც ხშირად სარგებლობდა. პარალელურად კი ოფისში 
გაცნობილ ლიცეუმდამთავრებულ ქალიშვილს  ეკურკურებოდა. დასავლური ფილმების 
წამხედურობით თითქმის ყოველდღე ძვირად  ღირებული საროსკიპოებში გიჟურ ღამეებს 
ატარებდა. ხანდახან, როცა ზედმეტს დალევდა კი წაიწუწუნებდა ხოლმე, ამგვარმა ცხოვრებამ 
დამღალა და მეტი აღარ   შემიძლიაო, მაგრამ წვეულებიდან გამოსვლისთანავე, იმის მაგივრად, 
რომ მორწმუნე  მამის, თავდახურული დედისა და დების (რამაზანის მარხვას ზედმიწევნით რომ 
იცავდნენ) სახლში წასულიყო, ჯიჰანგირის ან ბებექის საუკეთესო ბორდელში მიდიოდა. 

– ამ საღამოს ძალიან ბევრს სვამ. – მითხრა ბერინმა. – არ არის ამდენი დალევა საჭირო. უამრავი 
ხალხია და ყველა თქვენ გიყურებთ. 

–კარგი. – გავუღიმე და ბოკალი ხელში ავიღე. 

– ერთი ოსმანის დარბაისლურ ქცევას შეხედე, მერე კი შენს ანცობას.. ძალიან მიკვირს, ძმები 
ერთმანეთისგან ასეთი განსხვავებულები როგორ გამოხვედით? 

– არ გეთანხმები.. ერთმანეთს ძალიან ვგავართ. დღეიდან კი ოსმანზე სერიოზული და 
დარბაისელი ვიქნები. 

– მართალი გითხრა, ზედმეტი სერიოზულობა სულაც არ მომწონს. – დაიწყო ბერინმა. – 

რატომ არ მისმენ? – მკითხა ცოტა ხნის შემდეგ. 

– როგორ არა, გისმენ. 

– აბა მითხარი, რას გეუბნებოდი. 

– თქვი, რომ სიყვარული  ისეთი  უნდა  იყოს, როგორც ძველ  ეპოსშია  მოთხრობილი, 
მაგალითად, „ლეილმაჯნუნიანშიო“. 

– არა, არ მისმენ. – ღიმილით მითხრა ბერინმა და თან სახეზე აშკარად დაეტყო წუხილი და 
მღელვარება ჩემ გამო. შემდეგ სიბელს მიუბრუნდა, რომელიც იმ დროს მეჰმედსა და ნურჯიჰანს 
რაღაცას უამბობდა. 

ფუსუნზე ფიქრი ვერ მოვიშორე თავიდან. ბერინთან საუბრისას განუწყვეტლივ ვგრძნობდი, 
სადღაც უკან ფუსუნი რომ იჯდა და ვღელავდი. დარცხვენილი ვცდილობდი ამის დამალვას არა 
მარტო მკითხველისთვის, არამედ ჩემი თავისთვისაც. მაგრამ კმარა! როგორც თავადაც ხედავთ, 
არ გამომივიდა. მაშ ამის შემდეგ მაინც ვიქნები თქვენთან გულწრფელი. 

  

რაღაც საბაბით, რომელიც ახლა არ მახსენდება, მაგიდიდან წამოვდექი და უკან გავიხედე, 
მაგრამ ფუსუნი ვერ დავინახე. როგორც ასეთი ხალხმრავლობის დროს ხდება ხოლმე, სტუმრები 
ერთმანეთს ხმამაღლა ესაუბრებოდნენ. მაგიდებს შორის ბავშვები დაჭერობანას თამაშობდნენ 
და ჟრიამულობდნენ. ამას ემატებოდა მუსიკისა და დანა- ჩანგლის წკარუნი და ყოველივე ეს 
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ერთად საოცარ გუგუნს ქმნიდა. ამ ხმაურში ფუსუნის დანახვის იმედით, მოშორებით მდგარი 
მაგიდებისკენ გავემართე. 

– ქემალ, გილოცავ! – მითხრა ვიღაცამ. – მუცლის ცეკვებიც ხომ იქნება? 

ეს გახლდათ სნობი სელიმი, რომელიც ზაიმის ოჯახთან იჯდა. ამ უკბილო ხუმრობაზე ისე 
გავიცინე, თითქოს ძალიან სასაცილო რამე გამეგოს. 

– არაჩეულებრივი არჩევანი გაგიკეთებიათ. – შემაქო ვიღაც კეთილი სახის დეიდამ. – 

ალბათ არ გემახსოვრებით. დედათქვენის… 

მაგრამ სათქმელის დასრულებამდე შუაში ლანგრიანმა მიმტანმა ჩაგვიარა და კარგა შორს 
გამწია. 

– აბა, ნიშნობის ბეჭედი მაჩვენეთ! – მითხრა ბავშვმა და თითებში ჩამაფრინდა. 

– ღმერთო ჩემო, რა სირცხვილია! – ჩაერია ბავშვის მსუქანი დედა, შვილს მთელი ძალით მოსწია 
და სახეზე შევატყვე, რომ გარტყმას უპირებდა. მაგრამ, როგორც ჩანს, ბავშვი ამ საქმეში 
გამოწრთობილი იყო და მოხერხებულად დაუსხლტა დედას ხელიდან. 

– მოდი, აქ დაჯექი. .– დაუცაცხანა შვილს. შემდეგ მომიბრუნდა და თავაზიანად მითხრა: – 

ბოდიშს გიხდით. მთელი გულით გილოცავთ! 

ერთი შუა ხნის ქალი სიცილისგან სულს ვეღარ ითქვამდა. რომ დამინახა, უმალ სერიოზული 
გამომეტყველება მიიღო. მისი მეუღლე გამეცნო: სიბელის ნათესავი ყოფილა. საუბრისას 
გაირკვა, რომ ორივეს ჯარში ამასიაში გვიმსახურია. თავიანთ მაგიდასთან მიმიპატიჟეს. ფუსუნის 
დანახვის იმედით, უკანა მაგიდებისკენ ვიყურებოდი მთელი მონდომებით. მაგრამ ვერ ვხედავდი. 
რაღაც საოცარი ტკივილი ვიგრძენი. მთელი ჩემი სხეული უსიამოვნო განცდამ მოიცვა, რაც 
მანამდე ჩემთვის უცხო იყო. 

– ვინმეს ეძებთ? 

–  ჩემი საცოლე მელოდება, მაგრამ თქვენთან ერთ ჭიქას სიამოვნებით   დავლევ..  – ძალიან 
გაუხარდათ, სასწრაფოდ სკამი მომართვეს და ჩაიწივნენ. დანა-ჩანგალი  არ მომითხოვია, 
მხოლოდ ცოტა არაყი დავლიე. 

– ქემალ, გენერალ ერჩეთინს იცნობთ? 

– უი, როგორ არა! – ვთქვი, მაგრამ სინამდვილეში ვერ გავიხსენე. 

– სიბელის მამის დეიდაშვილის მეუღლე გახლავართ, – მითხრა გენერალმა უშუალოდ. – 

გილოცავთ. 

– უკაცრავად, გენერალო, სამოქალაქო  ტანსაცმლით  ვერ  გიცანით. სიბელი  ძალიან ხშირად 
გახსენებთ ხოლმე. 

-86- 
 



სიბელს მართლაც ჰქონდა მოყოლილი, წლების წინ, მის გარე დეიდას ჰაიბელიადაში აგარაკზე 
ყოფნის დროს, სიმპათიური საზღვაო ოფიცერი რომ შეუყვარდა. ზოგადად მიმაჩნდა, რომ 
სამხედრო ოფიცრებთან ნათესაობა მდიდარი და წარმატებული ოჯახებისათვის მნიშვნელოვანი 
იყო სახელმწიფოსთან ურთიერთობის, ჯარის გადავადებისა და მსგავს საპროტექციო 
საკითხებში. თუმცა ამ ისტორიისათვის მაშინ დიდი ყურადღება არ მიმიქცევია. იმ მომენტში კი უცებ 
მომინდა ამ გენერლისთვის მეთქვა: გენერალო, ჯარი როდის აიღებს მართვის სადავეებს ხელში, 
ხომ ხედავთ, ორივე მხარის კომუნისტებისადმი რეაქციული დამოკიდებულება ქვეყანას 
უფსკრულისაკენ რომ მიაქანებს-მეთქი. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ მთვრალი ვიყავი, 
ვგრძნობდი, ამ სიტყვებს უპატივცემულობად და მთვრალის ნაბოდვარად რომ მიიჩნევდნენ.    
უცებ, 

  

თითქოს სიზმრიდან გამოვერკვიე, ისე წამოვხტი ფეხზე. შორს ფუსუნს მოვკარი თვალი. 

– ბატონებო, უნდა დაგტოვოთ! – ვუთხარი მაგიდასთან მყოფთ. 

როგორც სიმთვრალის დროს ხდება ხოლმე, ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს მე კი არა, ჩემი 
ლანდი დადიოდა. 

ფუსუნი უკანა მაგიდასთან იჯდა. მოღებული, წვრილზონრებიანი კაბა ეცვა და ჯანსაღი მხრები 
მოუჩანდა. თმები ლამაზად ჰქონდა გაკეთებული. საოცრად მომხიბვლელი იყო. თუნდაც 
შორიდან მისმა დანახვამ ბედნიერებითა და მღელვარებით ამავსო. 

ისე იქცეოდა, თითქოს ვერ მამჩნევდა. ერთმანეთს შვიდი მაგიდა გვაშორებდა. ჩემგან მეოთხე 
მაგიდა ხელმოცარულ ფამუქების ოჯახს ეკავა. მათთან მივედი და ერთ დროს მამაჩემის საქმიან 
პარტნიორ აიდინ და გუნდუზ ფამუქებს გავესაუბრე. გონებით კი ფუსუნის მაგიდასთან ვიყავი. 
იმწუთას ისიც შევამჩნიე, რომ ჩემი შეყვარებულის მაგიდის გვერდით 

„სათსათის“ თანამშრომლები ისხდნენ. ახალგაზრდა ქენანი კი სხვების მსგავსად, ფუსუნს თვალს 
არ აშორებდა და მასთან დაახლოებას ცდილობდა. 

ფამუქების ერთ დროს მდიდარმა ოჯახმა, თავისი უნიათობის გამო, ქონება დაკარგა, და ამიტომ 
ახლად გამდიდრებული სტუმრების გვერდით თავს აშკარად უხერხულად გრძნობდნენ. ლამაზი 
დედის, მამის, უფროსი ძმის, ბიძისა და ბიძაშვილების გვერდით იჯდა ოცდასამი წლის ორჰან 
ფამუქიც, რომელიც გაუჩერებლად ეწეოდა სიგარეტს და ერთადერთი, რითაც თავი 
დამამახსოვრა, მისი ნერვიული და მოუთმენელი ქცევა და დამცინავი ღიმილი იყო. 

ფამუქების მოწყენილი მაგიდიდან ფუსუნისკენ გავემართე. მიჭირს აღწერა, როგორი ბედნიერება 
გამოეხატა სახეზე, როცა მიხვდა, რომ თვალის არიდებას ვეღარ მოახერხებდა და შემამჩნია, თუ 
როგორ გაბედულად და სიყვარულით ვუახლოვდებოდი. უცებ წამოწითლდა და ამ 
ვარდისფერმა ტონმა მის სხეულს საოცარი სიცოცხლე შესძინა. ნასიბე მამიდას მზერით მივხვდი, 
ფუსუნს ყველაფერი რომ ეამბნა. ჯერ დედას ჩამოვართვი ხელი, შემდეგ კი მამას, რომელმაც 
ჩვენ შესახებ აშკარად არაფერი იცოდა. ბოლოს, ჩემი შეყვარებულის თხელ თითებს შევეხე, 
ხელი ჩამოვართვი და ორივე ლოყაზე ვაკოცე. მისი კისრისა და ყურის უკანა მგრძნობიარე 
ზონებთან მიახლოვებამ უმალვე ჩვენი ბედნიერებისა და ნეტარების მომენტები გამახსენა. გულის 
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სიღრმეში მინდოდა მისთვის მეკითხა, რატომ მოხვედი-მეთქი, მაგრამ, როგორც კი მასთან 
სიახლოვე ვიგრძენი, თავი ძლივს შევიკავე, რომ არ დამეყვირა, კიდევ კარგი, მოხვედი-მეთქი! 
თვალებზე მკრთალი ჩრდილები ესვა, ტუჩებზე კი ღია ვარდისფერი პომადა. მისი 
ყოველდღიური სუნამო, ამ გარემოში უფრო უცხო და სხვანაირი მეჩვენა, თვითონაც თითქოს 
დაქალებულიყო.. დაწითლებულმა თვალებმა და შეშუპებულმა უპეებმა მიმახვედრა, ჩვენი 
დაშორების შემდეგ რომ ეტირა. უცებ თავდაჯერებული ქალის გამომეტყველება მიიღო და 
გაბედულად მითხრა: – ქემალ ბეი, სიბელ ჰანიმს  ვიცნობ, არაჩვეულებრივი გადაწყვეტილებაა.. 
გილოცავთ. 

–  აააა, გმადლობთ. 

– ქემალ ბეი, – მითხრა დედამისმა. – ვიცი, რა დატვირთული ბრძანდებით, მაგრამ მაინც დრო 
გამონახეთ, ჩემი ქალიშვილისთვის მოიცალეთ და მათემატიკას  ამეცადინებდით. ღმერთი 
შეგეწიოთ.. 

– გამოცდა ხვალა აქვს ხომ? კარგი იქნება, დღეს სახლში ადრე თუ დაბრუნდება. 

– რა თქმა უნდა, ამის თქმის უფლება გაქვთ, მაგრამ თქვენთან მეცადინეობის  დროს იმდენი რამე 
გადაიტანა, რომ ნება მიეცით, ერთი საღამო მაინც გაერთოს. 

მასწავლებლის გამომეტყველებით ფუსუნს გავუღიმე. ასე მეგონა, სიზმარში ვიყავი და ხალხისა 
და მუსიკის გუგუნში ჩვენი არავის ესმოდა. ფუსუნის მზერაში ისეთი წუხილი და დარდი 
ამოვიკითხე, როგორიც არაერთხელ შემიმჩნევია „მერჰამეთში“ ერთად ყოფნისას. 
უკანასკნელად გავხედე ჩემი სიყვარულის მოშიშვლებულ მკერდს, ლამაზ  მხრებსა და ბავშვურ 
მკლავებს. მაგიდასთან რომ ვბრუნდებოდი, ბედნიერება ისე მომაწვა, თითქოს 

  

უზარმაზარი ტალღა დაეჯახა ზღვის ნაპირებს. ეს გრძნობა იზრდებოდა და წარმატებულ 
მომავალს მიწინასწარმეტყველებდა. 

ორკესტრი „გუმუშ იაფრაქლარი“[21] უკრავდა მელოდიას „ერთხელ ბოსფორის სრუტეზე“, 
რომელიც „It ’s Now or Never“-ის მიბაძვა იყო. რომ არ მწამდეს, დედამიწაზე ჭეშმარიტი 
ბედნიერების განცდა მხოლოდ საყვარელი ადამიანის მოხვევისა და მასთან სიახლოვის დროს 
არის შესაძლებელი, მაშინ „ჩემი ცხოვრების საუკეთესო წამად“ სწორედ ამ მომენტს 
დავასახელებდი. რადგანაც დედამისის სიტყვებიდან და ფუსუნის ნაღვლიანი მზერიდან ჩანდა, 
ჩვენი ურთიერთობა რომ არ  დასრულდებოდა. იმასაც მივხვდი, რომ დედამისს გარკვეული   
იმედები  ჰქონდა    და   ჩვენს   სიახლოვეს   არ   ეწინააღმდეგებოდა. დარწმუნებული  ვიყავი, 
ფუსუნი  არ დამშორდებოდა, თუკი დიდი ყურადღებითა და სიფაქიზით მოვეპყრობოდი და 
ვაგრძნობინებდი, ძალიან რომ მიყვარდა. ღმერთმა თავის რჩეულ მონებს, მაგალითად, 
მამაჩემსა და ბიძებს მხოლოდ ორმოცდაათი წლის ასაკში არგუნა არცთუ ზნეობრივი   „კაცური 
ბედნიერება“. ანუ, ერთი მხრივ, განათლებულ, კულტურულ, ჭკვიან და ლამაზ ქალთან ოჯახური 
სითბო შეიგრძნეს, პარალელურად კი მომხიბვლელ და სექსუალურ ქალებთან განიცადეს 
ველური სიყვარული. მე კი უფალმა ამ დიდი   ბედნიერებით სულ რაღაც ოცდაათი წლის ასაკში, 
რაიმე განსაკუთრებული ტკივილის გარეშე დამაჯილდოვა. მიუხედავად იმისა, რომ მორწმუნე არ 
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ვიყავი, იმ საღამოს „ჰილტონის“ ბაღში შეკრებილი  მხიარული  საზოგადოება,  ფერად-ფერადი 
ნათურები, ჭადრის ხეები, ბოსფორის სრუტის განათება და მის უკან  მუქი ლურჯი ცა ხსოვნაში 
ჩამრჩა, როგორც ბედნიერების გზავნილი ალაჰისაგან. 

– სად იყავი? – მკითხა სიბელმა, რომელიც ჩემ საძებნელად წამოსულიყო. – გამიკვირდა, სად 
დაიკარგა-მეთქი. ბერინმა მითხრა, ცოტა ზედმეტი დალიაო. ხომ  კარგადა ხარ, საყვარელო? 

– კი, ცოტა მეტი  მომივიდა, მაგრამ ახლა  არა  მიშავს.  ერთადერთი, რაც  „მაწუხებს“, 

უდიდესი ბედნიერებაა. 

– მეც ძალიან ბედნიერი ვარ, მაგრამ ერთი სადარდებელი კი გვაქვს. 

– რა? 

– ნურჯიჰანსა და მეჰმედს არაფერი გამოსდით. 

– არ გამოსდით და ნუ გამოსდით. ჩვენ ხომ ბედნიერები ვართ და.. 

–   არა,   არა,   ორივეს   უნდა.   მთავარია,   ერთმანეთს   დაუახლოვდნენ და   შემდეგ, 
დარწმუნებულიც კი ვარ, რომ დაქორწინდებიან. მაგრამ საოცრად შებოჭილები არიან.. მეშინია, 
ეს შანსი არ გაუშვან ხელიდან. 

შორიდან მეჰმედს გავხედე. ნურჯიჰანს ვერა და ვერ დაელაპარაკა. უგერგილობის გამო, 
საკუთარ თავზე ბრაზობდა, რამაც კიდევ უფრო ჩაკეტა. კუთხეში მდგარ პატარა მაგიდაზე 
მომსახურებისათვის  განკუთვნილი  სუფთა  თეფშები აეკოკოლავებინათ. 

– მოდი ერთი აქ დავსხდეთ და ვისაუბროთ. – ვუთხარი სიბელს. – იქნებ მეჰმედისთვის 
დავიგვიანეთ კიდეც.. შეიძლება უკვე ვეღარც მოახერხოს წესიერი  ლამაზი  გოგონას შერთვა. 

– რატომ? 

მაგიდასთან დავსხედით. ინტერესისა და შიშისგან თვალებგაფართოებულ სიბელს ვუთხარი, 
მეჰმედი ბედნიერებას რაღაცნაირ სუნამოებნაპკურები, წითელნათურებიანი ოთახების გარდა 
ვერსად პოვებს-მეთქი. მიმტანს კი სასწრაფოდ არაყი შეუკვეთე. 

–  შენც  კარგად  უნდა იცნობდე მაგისთანა ადგილებს!  –  მითხრა სიბელმა.   –   სანამ გამიცნობდი, 
იქ ხშირად დადიოდი?“ 

– ძალიან მიყვარხარ. – ვუთხარი და ხელი  ხელზე  დავადე. მიმტანს  ჩვენს  ნიშნობის ბეჭდებზე 
თვალი დარჩა. – მაგრამ მგონია, მეჰმედს მიაჩნია, რომ ვეღარ შეძლებს ვინმეს 

  

გაგიჟებით შეყვარებას. ამიტომაცაა აღელვებული. 

– რა სამწუხაროა! – თქვა სიბელმა. – დაუფრთხია გოგოები.. 

– ჰოდა ნუ დააფრთხობდა.. გოგონები მართლები არიან.. ქალიშვილს რა გარანტია აქვს, 
ვისთანაც დაწვება, ის შეირთავს? ასე თუ არ მოხდა, სახელი გაუტყდება და მერე რაღა ეშველება? 
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– მაგის მიხვედრას რა უნდა. 

– რის მიხვედრას? 

– კაცის ნდობა შეიძლება თუ არა. 

–  არა, ეგ  არც ისე მარტივია. ძალიან ბევრი გოგო მერე თავბედს  იწყევლის  ხოლმე, დროზე რომ 
არ გადაწყვიტა. ზოგჯერ სექსი აქვთ, მაგრამ გახმაურებისა ისე ეშინიათ, რომ სიამოვნებასაც კი 
ვერ იღებენ.. არა მგონია, ისეთი მამაცი გოგონები  არსებობდნენ, არაფერზე რომ არ ფიქრობენ. 
მეჰმედი ევროპაში სექსუალური   თავისუფლების ისტორიებს რომ  ისმენდა,  ნერწყვს  ყლაპავდა.  
ეს  ისტორიები   რომ არა, ამას თანამედროვეობად და ცივილიზებულობად არ ჩათვლიდა და 
გოგოსთან ქორწინებამდე სექსზე ალბათ არც კი იფიქრებდა. ამ შემთხვევაში კი მასზე 
შეყვარებულ ვინმე წესიერ ქალიშვილს მოძებნიდა და ბედნიერ ოჯახსაც შექმნიდა.  ერთი  
შეხედე,  ნურჯიჰანის გვერდით როგორ იკრუნჩხება. 

– იცის, რომ ნურჯიჰანს ევროპაში კაცები ჰყავდა.. ეს იზიდავს, მაგრამ აშინებს კიდეც.. – 

მითხრა სიბელმა. – იქნებ როგორმე დავეხმაროთ. 

„გუმუშ იაფრაქლარი“ თავის ჰიტ „ბედნიერებას“ უკრავდა, რომელმაც ერთიანად შემძრა. 
ფუსუნისადმი სიყვარული ტკივილით შევიგრძენი და თან უდიდესი ბედნიერებაც მომანიჭა. 
შემდეგ დარბაისლურად ვუთხარი სიბელს, ალბათ ასი წლის შემდეგ  თურქეთი უკვე იმდენად 
თანამედროვე იქნება, აღარ იარსებებს ქალწულობის ინსტიტუტი, ვისაც ვისთან მოესურვება, 
სექსი იმასთან ექნება და ბედნიერიც იქნება, მაგრამ მანამდე კიდევ დიდი დრო  გვაქვს   
გასავლელი   და   კიდევ ბევრი   ადამიანი მრავალ სექსუალურ და სასიყვარულო ტკივილს 
მიიღებს-მეთქი. 

–არა, არა! – მითხრა ჩემმა გულიანმა და ლამაზმა საცოლემ. – მალე ისინიც  ისეთივე ბედნიერები 
იქნებიან, როგორებიც დღეს ჩვენა ვართ. იმიტომ, რომ  მეჰმედსა და ნურჯიჰანს აუცილებლად 
დავაქორწინებთ. 

– კარგი, მაგრამ ამისთვის რა უნდა ვქნათ? 

– ახალდანიშნულები  უკვე  განმარტოვდით  და ჭორაობთ?  –  გვკითხა ვიღაცა  უცხო მსუქანმა 
კაცმა. – შეიძლება თქვენთან ჩამოვჯდე, ქემალ ბეი? 

პასუხს არ დაელოდა, გვერდიდან სკამი მოსწია და ჩვენ გვერდით მოკალათდა. ორმოცამდე 
წლისა იქნებოდა, გულის ჯიბეზე თეთრი მიხაკი ჰქონდა დამაგრებული და ტკბილსურნელიანი 
მძაფრი ქალის სუნამო ესხა. 

– ნეფე-დედოფალი თუკი ასე განმარტოვდება და ჩურჩულს დაიწყებს, ქორწილი  პეწს 
დაკარგავს. 

– ჩვენ ჯერ ნეფე-დედოფალი არა ვართ. მხოლოდ დავინიშნეთ – ვუპასუხე. 

– მაგრამ ყველა ამბობს, ეს ნიშნობა ბევრ გრანდიოზულ ქორწილს სჯობიაო. ქემალ ბეი, ნება 
მიბოძეთ, გაგეცნოთ, სურეია საბირი გახლავართ. მაგრამ ალბათ გაზეთ „აქშამში“[22] დაწერილი 
სტატიებით უფრო გეცოდინებით. ჩემი ფსევდონიმი „თეთრი მიხაკია“. 
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– აა, თქვენს ელიტარულ ჭორებს მთელი სტამბოლი კითხულობს, – უთხრა სიბელმა. – 

მაგრამ ისე კარგად იცნობთ მოდის ტენდენციებს, რომ ქალი მეგონეთ. 

– აქ ვინ მოგიწვიათ? – ვკითხე უცებ წინდაუხედავად და უკმეხად. 

  

– დიდი მადლობა, სიბელ ჰანიმ. თუმცა ევროპაში კარგად იციან, რომ  ფაქიზი  სულის კაცებსაც 
მშვენივრად გაეგებათ მოდისა. ქემალ ბეი, რაც შეეხება მოწვევას, გეტყვით, რომ თურქეთში 
მოქმედი პრესის კანონმდებლობის მიხედვით,   საზოგადოებისათვის ღია ნებისმიერ შეხვედრაზე 
დასწრების უფლება მაქვს, მას შემდეგ, რაც აი, ამ ბარათს ვაჩვენებ შესაბამის კომპეტენტურ პირს. 
ხოლო შინაგანაწესის  მიხედვით, ყველა შეხვედრა და წვეულება, სადაც დასწრება 
მოსაწვევებითაა, „საზოგადოების ღია თავშეყრის ადგილად“ ითვლება. მაგრამ, მიუხედავად 
ამისა, ჩემს  სიცოცხლეში სპეციალური მოწვევის გარეშე არსად წავსულვარ.  ამ  ლამაზ   საღამოზე 
კი დედათქვენმა დამპატიჟა. საოცრად თანამედროვე ქალბატონი   ბრძანდება, დიდ 
მნიშვნელობას ანიჭებს საზოგადოების ამბებს, ელიტის ჭორებად  რომ მოიხსენიებთ და ამიტომაც 
ხშირად მეპატიჟება ხოლმე წვეულებებზე. ერთმანეთს ისე ვენდობით, რომ ზოგიერთი მიღების 
ამბებს, სადაც წასვლას ვერ ვახერხებ,  ტელეფონით ვიგებ დედათქვენისგან და შემდეგ 
შეულამაზებლად ვწერ ხოლმე.  იმიტომ რომ ქალბატონი თქვენსავით ყველაფერს აქცევს  
ყურადღებას და არავითარ შემთხვევაში ტყუილს არ იკადრებს. მეც სტატიებში ცხოვრებაში 
ტყუილი არ დამიწერია, ქემალ ბეი. 

– არა, ქემალ ბეის სწორედ ვერ გაუგეთ.. – იმეორებდა სიბელი. 

– იცით, ბევრი არაკეთილგანწყობილი პირი ამბობს, სტამბოლში რაც კი კონტრაბანდული ვისკი 
და შამპანური იყო, აქ მოუტანიათო.. ჩვენი ქვეყანა ვალუტის დეფიციტს განიცდის და იმის 
სახსრებიც არ გაგვაჩნია, ფაბრიკა-ქარხნების   ასამუშავებლად საწვავი რომ შევიძინოთ! ზოგმა 
ბოღმიანმა შეიძლება ამ მშვენიერ  საღამოს ჩრდილი მიაყენოს და გაზეთებში ასეთი შეკითხვა 
დასვას, „კი მაგრამ, სად  იშოვეს ამდენი კონტრაბანდული სასმელებიო?“ ქემალ ბეი, ისე უხეშად 
თუ დაელაპარაკებით, როგორც მე, შესაძლებელია, უფრო ცუდი რამეებიც კი დაწერონ.. არა, 
თქვენზე არ ვბრაზდები. თქვენს ნათქვამს გულში არ ჩავიდებ და დავივიწყებ. იმიტომ, რომ პრესა 
თავისუფალია. მხოლოდ გთხოვთ, ჩემს ამ შეკითხვას უშუალოდ უპასუხოთ. 

– კი ბატონო, გისმენთ, სურეია ბეი. 

– რამდენიმე წუთის წინ, ახალდანიშნულები, რაღაც სერიოზულ თემაზე  საუბრობდით ძალიან 
ტკბილად.. მაინტერესებს, რაზე ლაპარაკობდით? 

– ვწუხდით, ნეტავი სტუმრებს საჭმელები თუ მოეწონათო. 

– სიბელ ჰანიმ, მინდა გაგახაროთ, – მხიარულად აღნიშნა „თეთრმა მიხაკმა“. –  თქვენს მომავალ 
მეუღლეს ტყუილების თქმა აშკარად არ ეხერხება. 

– ქემალი არაჩვეულებრივი გულის პატრონია. – უთხრა სიბელმა. – იმაზე ვსაუბრობდით, ვინ იცის, 
ამდენ ხალხში რამდენი ადამიანი იტანჯება სიყვარულის,  ქორწინებისა და თუნდაც სექსის გამო. 
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– ააა, მართალია. – თქვა ჭორიკანა კორესპონდეტმა. შემდეგ წამიერი პაუზა  გააკეთა, რადგან 
უცებ ვერ  მიიღო  გადაწყვეტილება,  თუ როგორი პოზიცია  დაეჭირა ახლად დამკვიდრებული 
სიტყვის, „სექსის“ მიმართ: სკანდალური   დატვირთვა მიეცა თუ ადამიანური დარდისა და 
ტკივილის უზადო ცოდნა ეჩვენებინა. – თქვენ, რა თქმა უნდა, ამ ტკივილისგან შორსა ხართ, 
რადგანაც თანამედროვე ბედნიერი ადამიანები ბრძანდებით. 

– გვითხრა ცოტა ხნის შემდეგ. ეს სიტყვები დაცინვით კი არ წარმოთქვა,  არამედ  ისე 
თავისუფლად, როგორც გამოცდილ ხალხს სჩვევია მოსაუბრის გულის მოგება გამოუვალ 
მდგომარეობაში. შემდეგ კი ისეთი ტონით, თითქოს ძალიან აწუხებდა ამ ხალხის ბედი, 
დაწვრილებით მოგვიყვა, თუ ვისი ქალიშვილი ვისზე იყო უიმედოდ  შეყვარებული; ვისი გოგონა 
დაიწუნა კარგმა ოჯახმა მისი „ზედმეტად თავისუფალი“  ქცევის გამო; რომელი დედა უპირებდა 
ქალიშვილს მდიდარ ვაჟზე გათხოვებას; რომელი შეძლებული ოჯახის სულელ ვაჟს, საცოლის 
არსებობის მიუხედავად, ვინ შეუყვარდა. ამ ისტორიებს სიბელთან ერთად მეც მხიარულად და 
დიდი სიამოვნებით  ვისმენდი, რაც „თეთრ მიხაკს“ არ გამოჰპარვია და მთელი აზარტით 
განაგრძობდა თხრობას. ბოლოს გვითხრა, ყველა ეს 

„უმსგავსობა“,  ცეკვა   რომ   დაიწყება,   მაშინ   გამოჩნდებაო.   ამ   დროს   დედაჩემი 
მოგვიახლოვდა და დაგვიცაცხანა, სირცხვილია, ყველა თქვენ გიყურებთ,  თქვენ კი 

  

განმარტოვდით და ჭორაობთო და ჩვენს მაგიდასთან გაგვგზავნა. 

ბერინის გვერდით დავსხედით. გეგონება, ელექტროდენში შემაერთესო, უცებ მთელი ძალით 
ფუსუნზე დავიწყე ფიქრი. მაგრამ ამჯერად მასზე ოცნება ტკივილის მაგივრად უდიდესი 
ბედნიერების განცდას მიტოვებდა და როგორც სხივები, მარტო იმ ღამეს კი არა, არამედ მთელ 
მომავალს მინათებდა. ხშირად მამაკაცების ბედნიერების წყარო ფარული საყვარლები არიან, 
მაგრამ თავი ისე უჭირავთ, თითქოს ეს განცხრომა და სიმშვიდე მათი მეუღლეებისა და ოჯახის 
დამსახურება იყოს. ჩემდა გასაოცრად შევამჩნიე, რომ მეც ამ კაცებივით ვიქცეოდი და თავი ისე 
მეჭირა, იფიქრებდით, ასეთი ბედნიერი სიბელმა გახადაო. 

ჭორიკანა კორესპონდენტთან საუბრის შემდეგ დედამ მაგიდასთან მიგვაცილა. 

– თუ ღმერთი გწამთ, ჟურნალისტებს უფრთხილდით, ყველანაირი ტყუილის დაწერა და 
ყველაფრისთვის ჩრდილის მიყენება შეუძლიათ. შემდეგ კი მამაშენს დააშანტაჟებენ და უფრო 
მეტ რეკლამას მოსთხოვენ. ახლა კი ადექით და პირველებმა იცეკვეთ.  ყველა თქვენ გიყურებთ. 
– შემდეგ სიბელს მიუბრუნდა: – ორკესტრმა საცეკვაო მუსიკის დაკვრა დაიწყო. ოჰ, რა ტკბილი 
და რა ლამაზი ხარ. 

„გუმუშ იაფრაქლარის“ თანხლებით ტანგო ვიცეკვეთ. სტუმრები უხმოდ გვიყურებდნენ, რაც ჩვენს 
ბედნიერებას რაღაც ხელოვნურ სიღრმეს აძლევდა. სიბელმა მხარზე ხელი დამადო, თითქმის 
გადამეხვია, თავი კი მკერდთან ახლოს მომიტანა. ისე იქცეოდა.  თითქოს დისკოთეკაზე ვიყავით 
მარტონი. შიგადაშიგ მიღიმოდა და რაღაცას  მეუბნებოდა. მეც ყოველი დატრიალების შემდეგ, 
თვალს შევავლებდი ხოლმე იმას,  რაზედაც სიბელი მანიშნებდა. ამ დროს დავინახე მიმტანი, 
რომელიც ხელში ლანგრით გაჩერებულიყო და ჩვენს ბედნიერებას უყურებდა; სიბელის დედის 
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ცრემლები;   სტუმარი ქალბატონის გამომეტყველება, რომელსაც ვარცხნილობა ჩიტის ბუდეს  
მიუგავდა; ნურჯიჰანი და მეჰმედი, რომლებსაც ჩვენი არყოფნით ესარგებლათ და  
ერთმანეთისთვის ზურგები მიექციათ; პირველი მსოფლიო ომის დროს გამდიდრებული 
ოთხმოცდაათი წლის კაცი, რომელიც მსახურის დახმარებით გაჭირვებით მიირთმევდა.  
ყოველივე ამას ვხედავდი, მაგრამ ფუსუნისაკენ არ ვიყურებოდი. სიბელი   გაუჩერებლად 
ლაპარაკობდა და მხიარულად მეუბნებოდა, „ერთი ამას შეხედე, რა დღეშიაო“. ალბათ, უკეთესი 
იქნებოდა, ფუსუნს არ დავენახეთ.. 

ყველამ ტაში დაგვიკრა, მაგრამ აპლოდისმენტები დიდხანს არ გაგრძელებულა. ცეკვა 
გავაგრძელეთ. მალე სხვა წყვილებიც წამოდგნენ საცეკვაოდ. შემდეგ კი მაგიდასთან 
დავბრუნდით. 

– ძალიან კარგები ხართ, როგორ უხდებით ერთმანეთს. – გვითხრა ბერინმა. 

მეგონა, რომ მოცეკვავეთა შორის ფუსუნი არ იყო. სიბელი დარდით აღარ იყო, ნურჯიჰანმა და 
მეჰმედმა ურთიერთობა რომ ვერ ააწყვეს და მთხოვა, ჩემს მეგობარს დავლაპარაკებოდი. 

– უთხარი, ცოტა იაქტიუროს. 

მეჰმედისთვის  არაფერი  მითქვამს.  ბერინი  საუბარში  ჩაგვერია  და  თქვა: –   აქედან 
ყურადღებით ვუყურებ. ორივე დიდ გულზეა და არც ერთი არ იჩენს ერთმანეთის მიმართ 
განსაკუთრებულ ინტერესსა და ყურადღებას. ხომ იცით, ნათქვამია, „სიყვარული ძალად არ 
გამოვაო“. 

–  არა, ქორწილების ჯადოსნური ძალისა მჯერა. ბევრი მომავალ   მეუღლეს  სწორედ ამგვარ 
წვეულებებზე გაიცნობს ხოლმე. მარტო გოგონები კი არა, ბიჭებიც  ქორწილის მაგიურ 
ატმოსფეროში ექცევიან. ოღონდ ცოტა ხელის წაკვრაა საჭირო.. 

– აბა მითხარით, რაზე საუბრობთ? – ჩაერია ჩემი ძმა კამათში. შემდეგ კი დამრიგებლური 
კილოთი გვითხრა, რადგან ევროპისგან განსხვავებით, თურქეთში   ცოტაა ისეთი ადგილები, 
სადაც შეიძლება წყვილებმა ერთმანეთი გაიცნონ, ამიტომ კეთილ მაჭანკლებს დღეს გაცილებით 
ბევრი საქმე აქვთო. შემდეგ თითქოს დაავიწყდა, რატომ წამოიჭრა ეს 

  

საუბარი, ნურჯიჰანს მიუბრუნდა და ჰკითხა: – აი, მაგალითად, თქვენ,  გარიგებით  არ 
გათხოვდებით, არა? 

– ოსმან ბეი, მთავარია კაცი ვარგოდეს, თორემ რა მნიშვნელობა აქვს, როგორ გაიცნობ? 

–  უპასუხა ნურჯიჰანმა და გადაიკისკისა. 

არ მოველოდით ასეთ გაბედულ პასუხს. ეს სიტყვები ყველამ ხუმრობად მივიჩნიეთ და სიცილი 
დავიწყეთ. მეჰმედი კი გაწითლდა, შეიშმუშნა და თვალებში ვეღარ გვიყურებდა. 

– ხედავ? – ჩამჩურჩულა სიბელმა. –  კაცი დააფრთხო. ალბათ მეჰმედს ჰგონია,  რომ დასცინა. 
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მოცეკვავეებს არ ვუყურებდი. მაგრამ წლების შემდეგ, მუზეუმი რომ დავაარსე, შევხვდი ორჰან 
ფამუქს, რომელმაც მითხრა, რომ დაახლოებით იმ მომენტისათვის ფუსუნს უკვე ორ ვაჟთან 
მოესწრო ცეკვა. არ ახსოვდა, ვინ იყო ის ბიჭი, პირველმა რომ გამოიწვია ფუსუნი საცეკვაოდ. 
მაგრამ აღწერილობით მივხვდი, „სათსათის“ თანამშრომელი, ქემალი იქნებოდა. ხოლო მეორე, 
ვისთანაც ფუსუნმა იცეკვა, როგორც თავად   სიამაყით განმიცხადა, ორჰან ფამუქი გახლდათ. 
წიგნის ავტორმა ამ ცეკვაზე,  ოცდახუთი წლის შემდეგაც კი, თვალებგაბრწყინებულმა მიამბო. 
ვისაც აინტერესებს,  თუ რას გრძნობდა, ორჰან ფამუქი ფუსუნთან ცეკვისას, წაიკითხეთ ბოლო 
თავი   „ბედნიერება“,  სადაც ყოველივე ამის შესახებ თავად ავტორი გიამბობთ. 

მაშინ, როცა ორჰან ფამუქი ფუსუნთან ცეკვავდა, ჩვენს მაგიდასთან სიყვარულზე, ქორწინებაზე,       
მაჭანკლობასა      და      „თანამედროვე       ცხოვრებაზე“        გავაბით მრავალმნიშვნელოვანი 
საუბარი. მეჰმედმა ვეღარ გაუძლო ნურჯიჰანის კისკისს, წამოდგა და გაგვეცალა. უცებ ყველას 
გაუფუჭდა ხასიათი. 

– სირცხვილი ჩვენ. – თქვა სიბელმა. – ბიჭი აშკარად გავანაწყენეთ. 

– ამას რომ ამბობ, მე ნუ მიყურებ. –  იწყინა  ნურჯიჰანმა. –  თქვენგან  განსხვავებული არაფერი 
გამიკეთებია. ყველამ დალიეთ და ყველაფერზე ხარხარებთ. საწყალი მეჰმედი. 

– ნურჯიჰან, მითხარი, თუკი ქემალი  მეჰმედს მაგიდასთან დააბრუნებს,  ხომ  კარგად მოექცევი? – 
ჰკითხა სიბელმა. – ვიცი, მისი გაბედნიერება რომ შეგიძლია, მას კი შენი. ამისთვის კი მხოლოდ 
კარგი მოპყრობაა საჭირო. 

ნურჯიჰანს ესიამოვნა, აღელვებული სიბელი ყველას თვალწინ მონდომებით რომ ცდილობდა 
მეჰმედისათვის მის გარიგებას. 

– აუცილებელი ხომ არ არის, ახლავე დავქორწინდეთ. – უპასუხა ნურჯიჰანმა. –  გამიცნო და არ 
შეეძლო, ერთი-ორი ტკბილი სიტყვა ეთქვა? 

– ცდილობს, მაგრამ შენნაირ ვინმესთან უჭირს. – უთხრა სიბელმა და შემდეგ ნურჯიჰანს 
ღიმილით ყურში რაღაც ჩასჩურჩულა. 

– ახალგაზრდებო, იცით, ჩვენში ბიჭები რატომ ვერ ახერხებენ გოგონებთან ფლირტს? – თქვა 
ჩემმა ძმამ და სახეზე ის საყვარელი გამომეტყველება მიიღო, დალევისას  რომ უჩნდებოდა 
ხოლმე. – იმიტომ, რომ არ არსებობს ფლირტისათვის შესაფერისი ადგილი. თქვენ 
წარმოიდგინეთ, სიტყვა „ფლირტიც“ კი არა გვაქვს. 

– კარგად ვიცი, შენს ლექსიკონში „ფლირტი“ რასაც ნიშნავს: ეს  ნიშნობამდე  ყოველ შაბათს 
კინოში ჩემი წაყვანა იყო.. მახსოვს, ხუთ წუთში ერთხელ  „ფენერბაჰჩეს“ მატჩის შედეგების 
მოსასმენად პორტატიულ რადიოს გვერდიდან რომ არ იშორებდი.. – უპასუხა ბერინმა. 

– რადიო მატჩის მოსასმენად კი არა, შენზე შთაბეჭდილების მოსახდენად დამქონდა. – 

უპასუხა ოსმანმა. – ვამაყობდი, სტამბოლში პირველი პორტატიული რადიო რომ მქონდა. 
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ნურჯიჰანმაც გაიხსენა, როგორ ამაყობდა დედამისი იმით, რომ თურქეთში პირველს ჰქონდა 
მიქსერი. 1950-იანი წლების ბოლოს მაღაზიებში ჯერ კიდევ არ იყიდებოდა დაკონსერვებული 
ტომატის წვენი და ამიტომაც დედამისი მასთან ბრიჯის   სათამაშოდ 

  

მოსულ მეგობრებს პომიდვრის, ჭარხლის, ნიახურისა და ბოლოკის წვენით უმასპინძლდებოდა. 
ელიტარულ ქალბატონებს ხელში ბროლის ჭიქაში ჩასხმული ბოსტნეულის წვენები ეჭირათ და 
გაკვირვებით უყურებდნენ თურქეთისათვის უცხო ელექტროხელსაწყოს. რეტრომუსიკის ფონზე, 
მხიარულად გავიხსენეთ თურქეთში პირველად შემოსული ელექტრომოწყობილობები, 
მაგალითად, წვერის საპარსი, რომელსაც მხოლოდ სტამბოლის ბურჟუაზიის ელიტარული 
ნაწილი იყენებდა, ხორცის საჭრელი დანები, კონსერვის ელექტროგასახსნელები და სხვა 
ამგვარი უცხო საოცარი ნივთები, რომლებიც, როგორც წესი, პირველივე ხმარებაზე სახესა და 
ხელებზე სისხლიან იარებს ტოვებდნენ. გავიხსენეთ, რომ ეს ხელსაწყოები ძირითადად 
ევროპიდან ჩამოჰქონდათ და პირველივე ხმარების შემდეგ ფუჭდებოდა, ამიტომაც ფენები 
(ყოველ წუთს ელექტროსაცობებს რომ აგდებდნენ), ყავის ელექტროსაფქვავები (მოახლეებს 
გულს რომ უხეთქავდნენ), მაიონეზის მოსამზადებელი ხელსაწყო (რომლის სათადარიგო 
ნაწილების  შოვნა  თურქეთში  შეუძლებელი  იყო)  და  სხვა  მსგავს   „გამოუსადეგარ“ 
ხელსაწყოებს, საბოლოოდ, დიასახლისები სახლის მტვრიან   კუთხეებში წლების განმავლობაში 
ინახავდნენ. ცოტა ხანში დავინახეთ, რომ    „თქვენ-ყველაფერს- იმსახურებთ-ზაიმი“ ნურჯიჰანის 
გვერდით, მეჰმედის დატოვებულ სკამზე მოკალათდა და საუბარში მხიარულად ჩაერთო. სამი- 
ხუთი წუთის შემდეგ კი შევამჩნიეთ, რომ ნურჯიჰანს ყურში რაღაცებს ჩასჩურჩულებდა და 
გულიანად აკისკისებდა. 

– გერმანელი მანეკენი სადა გყავს? – ჰკითხა სიბელმა ზაიმს. – ისიც ხომ არ მიგიტოვებია? 

–  ინგე ჩემი  საყვარელი კი არ იყო. ერთმანეთთან მარტო საქმე   გვაკავშირებდა  და მუშაობის 
დასრულებისთანავე გერმანიაში დაბრუნდა. სტამბოლური წვეულებები  რომ მეჩვენებინა, 
ხანდახან აქა-იქ დამყავდა ხოლმე. – უპასუხა ზაიმმა ისე, რომ  სახეზე მხიარული გამომეტყველება 
წამითაც არ მოშორებია. 

– მაშ უბრალოდ მეგობრები ყოფილხართ. – ირონიულად წარმოთქვა სიბელმა იმ დროის 
ახლად გაფურჩქნულ ჟურნალებში გავრცელებული ფრაზა. 

– დღეს ის გოგო კინოში ვნახე. ტკბილად გაგვიღიმა და ლიმონათი დალია. –  თქვა ბერინმა და 
ქმარს მიუბრუნდა. – შუადღეზე საპარიკმახეროში რომ ვიყავი, შუქი  ჩაქრა. ამიტომ გამოვედი, 
„სითეში“ გავიარე და სოფი ლორენსა და ჟან გაბენს ვუყურე. 

შემდეგ ზაიმს უთხრა: – გილოცავ. ყველგან, სადაც კი შევდივარ, ვხედავ, რომ  მარტო ბავშვები კი 
არა, დიდებიც სიამოვნებით სვამენ თქვენს ლიმონათს. 

– მართლაც დროული წამოწყება იყო. იღბალი გვქონია. – უპასუხა ზაიმმა. 

ნურჯიჰანი ცნობისმოყვარეობით მიყურებდა. ვიგრძენი, რომ ზაიმიც ამას ელოდა ჩემგან და 
ვუთხარი, ჩემი მეგობარი ახალ ლიმონათ „მელთემის“ მწარმოებელ ფირმა „შექთაშის“ 
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მფლობელი გახლავთ და გაგვაცნო საოცრად კარგი გერმანელი გოგონა ინგე, რომლის 
გამოსახულებას ქალაქის ყველა კუთხეში ნახავთ-მეთქი. 

– გაგისინჯავთ ჩვენი ხილის ლიმონათი? – ჰკითხა ზაიმმა. 

– რა თქმა უნდა. განსაკუთრებით მარწყვის ლიმონათი მომეწონა. – მიუგო ნუჯიჰანმა. – 

ასეთ მშვენიერ სასმელს, რა ხანია, ფრანგებიც კი ვერ აწარმოებენ. 

– თქვენ  საფრანგეთში  ცხოვრობთ?  –  ჰკითხა  ზაიმმა  და  ყველანი კვირის  ბოლოს ფაბრიკასა 
და ბოსფორის სრუტეზე სასეირნოდ და ბელგრადის ტყეში   პიკნიკზე დაგვპატიჟა. ყველანი მას 
და ნურჯიჰანს ვუყურებდით. ცოტა ხანში   საცეკვაოდ  წამოვდექით. 

– წადი, სასწრაფოდ მეჰმედი იპოვე. როგორმე ნურჯიჰანი ზაიმის კლანჭებიდან  უნდა დავიხსნათ. 
– მითხრა სიბელმა. 

– იქნებ ჯერ გვეკითხა, უნდა ნურჯიჰანს მისგან თავის დახსნა? 

– არ მინდა, ჩემი მეგობარი იმ კაზანოვას ლუკმა გახდეს. შენ უკეთ იცი, ქალს გვერდით არ 
გაუვლის, ლოგინში რომ არ შეიტყუოს. 

  

– ზაიმი ძალიან კეთილი და წესიერი კაცია, უბრალოდ, ქალები უყვარს. თანაც, ვინ იცის, ეგებ 
ნურჯიჰანს უნდა, რომ საფრანგეთის მსგავსი სასიყვარულო თავგადასავალი  აქაც ჰქონდეს? 
აუცილებელი ხომ არ არის მაინცდამაინც გათხოვდეს? 

– ფრანგი კაცი არასდროს დაამცირებს ქალს იმის გამო, რომ გათხოვებამდე სხვასთან იწვა, – 
მითხრა სიბელმა. – აქ კი, სახელი თუ გაუტყდა.. რაც მთავარია, არ მინდა, რომ მეჰმედს გული 
ეტკინოს. 

–  ეგ  არც მე მინდა. მაგრამ არც ის მინდა, ამაზე ნერვიულობამ და  დარდმა  ნიშნობა ჩამიმწაროს. 

– ეჰ, მაჭანკლობით ვერ ერთობი და ვერ ხალისობ. იფიქრე, რომ მეჰმედი და ნურჯიჰანი თუ 
დაქორწინდებიან, სამუდამოდ ჩვენს საუკეთესო მეგობრებად დარჩებიან. 

– არა მგონია, ამ საღამოს მეჰმედმა ნურჯიჰანის ზაიმის ხელიდან გამოგლეჯა შეძლოს. 
წვეულებებსა და მიღებებზე მამაკაცებთან ამგვარ ქიშპობას გაურბის. 

– ჰოდა, დაელაპარაკე, გაამხნევე. სიტყვას გაძლევ, ნურჯიჰანს მე მოვუვლი. წადი  და 
სასწრაფოდ მოიყვანე. 

ფეხზე დამდგარი რომ დამინახა, ტკბილად გამიღიმა. 

– ძალიან სიმპათიური ხარ. არავის გადაეკიდო, წადი, მალე დაბრუნდი და ვიცეკვოთ. 

ვიფიქრე, გზად ფუსუნს თვალს შევავლებ-მეთქი. შეზარხოშებული სტუმრების ხარხარისა და 
ყვირილის ხმაში მაგიდებს შორის დავდიოდი და მეჰმედს ვეძებდი. თანაც უამრავ ნაცნობსა და 
უცნობს ვართმევდი ხელს. დედაჩემის საუკეთესო მეგობრებს, ჩემს ბავშვობაში ყოველ 
ოთხშაბათს, ნაშუადღევს რომ გვესტუმრებოდნენ ხოლმე, შეთანხმებულებივით თმები ღია 
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წაბლისფერად შეეღებათ. მაგიდიდან, სადაც თავიანთ ქმრებთან ერთად ისხდნენ, სამივე 
ერთდროულად ხელს მიქნევდა და, როგორც ბავშვობაში, ისე მეძახდნენ:  „ქემააალ!“.  მახსოვს,  
რომ  ხელი ჩამომართვა  მამაჩემის იმპორტიორმა მეგობარმა, რომელსაც თეთრი სმოკინგი 
ეცვა, მაჯებზე ოქროს საკინძები ეკეთა, ფრჩხილებზე უფერო ლაქი წაესვა და მისი ოდეკოლონის 
მძაფრი სუნი კი დიდხანს შემრჩა ხელზე. ამ კაცს ათი წლის შემდეგ საბაჟოს მინისტრმა  
აუარებელი ქრთამი მოსთხოვა. ამანაც „ანთეფის“ სურათიან ფაჰლავის დიდ  კოლოფში 
დოლარები ჩააწყო და მინისტრს გადასცა, საუბარი კი „გაზოს“ მარკის  დიქტოფონზე ჩაიწერა და 
შემდეგ საზოგადოების სამსჯავროზე გამოიტანა. ამის გამო  გაზეთებმა „მინისტრის ჩამომგდები 
ვაჭარი“ შეარქვეს. სტუმრებს რომ ვუყურებდი,  დედაჩემის ფოტოალბომი გამახსენდა: სურათზე 
აღბეჭდილთაგან ზოგი რომ იცი,  ვინც არის და ზოგი – არა. ზოგს სახეზე ვცნობდი, ვიცოდი, რომ 
ახლობელი იყო, მაგრამ არ მახსოვდა, ვინ ვისი ქმარი იყო და ვინ ვისი და. ამის გამო, როგორც 
ასეთ   სიტუაციაში  ხდება  ხოლმე,  თავს  უხერხულად ვგრძნობდი. 

– ქემალ, – დამიძახა შუახნის სასიამოვნო გარეგნობის ქალბატონმა. – გახსოვს, ექვსი წლისას ჩემი 
ცოლად შერთვა რომ გინდოდა? 

მხოლოდ მას შემდეგ ვიცანი, რაც მის თვრამეტი წლის მომხიბვლელ გოგონას შევხედე. 

– აა, დეიდა მერალ, ქალიშვილი სულ თქვენა გგავთ. – ვუთხარი  დედაჩემის  უფროსი დეიდის 
ნაბოლარა ქალიშვილს. შემდეგ მომიბოდიშა და მითხრა, ხვალ ჩემი  გოგონა უნივერსიტეტში 
აბარებს და ადრე უნდა დაგტოვოთო. ამ მოხდენილ ქალბატონსა და ჩემ შორის თორმეტწლიანი 
სხვაობა იყო, ანუ ზუსტად იმდენივე, რამდენითაც მის ქალიშვილზე ვიყავი უფროსი. რაღაც 
მომენტში თავისუფალი დრო ვიპოვე და თვალით ფუსუნს დავუწყე ძებნა. უამრავი ხალხი 
ირეოდა. ვერც საცეკვაო მოედანზე დავინახე და ვერც მაგიდასთან. იმ მომენტში გადაღებულ 
ფოტოზე, სადაც   გამოსახულია სადაზღვევო კომპანიის მფლობელი, მამაჩემის „ძალიან სანდო“ 
ბავშვობის მეგობარი, მხოლოდ ჩემი ხელი ჩანს. ეს სურათი წლების შემდეგ შევიძინე ერთი 
კოლექციონერისაგან, რომელიც ჰილტონის ქორწილებისა და მიღებების ფოტოსურათებს 
აგროვებდა. სურათის ფონზე ჩანს, როგორ ვართმევ ხელს სიბელის   მამის  მეგობარ  ბანკირს.  
ამ  ფოტოს  ყოველ შეხედვაზე 

  

მახსენდებოდა, რომ ყოველთვის, როცა კი ლონდონში მაღაზია „Harrods“ -ში ვყოფილვარ 
(ორჯერ იყო ასეთი შემთხვევა), მინახავს, როგორ ისინჯავდა ეს ბატონი  მუქი ფერის კოსტიუმს. 

სტუმრები თავ-თავიანთ მაგიდებთან სამახსოვრო სურათებს იღებდნენ. თვალში მომხვდა, რომ 
ძალიან ბევრ შავგვრემან ქალბატონს თმები ყვითლად შეეღება, ხოლო ჩემ გარშემო მყოფ 
არაერთ მდიდარსა და წარჩინებულს ერთნაირი ჰალსტუხი, საათი, სამაჯური გაეკეთებინა და 
მსგავსი ქუსლიანი ფეხსაცმელი ჩაეცვა. თითქმის ყველა მამაკაცს ბაკენბარდები და ულვაშები 
ჰქონდა მოშვებული. უმეტესობასათან ახლობლობა და ბევრი რამ მაკავშირებდა. დიდი 
სიამოვნებით შევისუნთქე მიმოზის სურნელით გაჯერებული ჰაერი და ვიგრძენი, რომ ბედნიერი 
ვიყავი. 

გადავკოცნე ევროპის სილამაზის კონკურსში გამარჯვებული პირველი თურქი ქალბატონი, 
რომელმაც ორი წარუმატებელი ქორწინების შემდეგ, ორმოცს რომ გადასცილდა, 
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საქველმოქმედო საქმიანობას მიჰყო ხელი და ღარიბ-ღატაკებისა და მიუსაფარი ბავშვებისათვის 
დახმარებას აგროვებდა, რისთვისაც ორ თვეში ერთხელ მამაჩემსაც ესტუმრებოდა ხოლმე. 
დედაჩემი კი ამ ქალბატონს ეჭვის თვალით უყურებდა და  „რა იდეები, რის ქველმოქმედება, 
ყველაფრისგან პროცენტს იღებსო“, ამბობდა. ერთ ქვრივ ქალბატონს, რომელსაც შიდა 
ოჯახური საქმის გარჩევისას თვალწინ   მოუკლეს გემთმფლობელი ქმარი, საღამოს 
მშვენიერებაზე ვესაუბრე. მოწიწებით ჩამოვართვი ხელი იმ დროის თურქეთის ცნობილ მამაც 
ჟურნალისტ ჯელალ   სალიქს. აქვე მაქვს გამოფენილი მისი ერთი სტატია. 

რომელიღაც მაგიდასთან თურქეთის პირველი მუსლიმი მდიდარი ვაჭრის, ცხონებული ჯევდეთ 
ბეის ვაჟიშვილებთან, ქალიშვილთან და შვილიშვილებთან ჩამოვჯექი და მათთან ერთად 
სურათები გადავიღე. სხვა მაგიდასთან კი, სადაც სიბელის ნათესავები ისხდნენ, მეც მივიღე 
მონაწილობა სანაძლეოში: როგორ დამთავრდებოდა ოთხშაბათს  სერიალი 

„ძებნილი“, რომელსაც მთელი თურქეთი უყურებდა (სიუჟეტი ასეთი იყო:  იძებნებოდა მთავარი 
გმირი რიჩარდ კიმბლი. ეს უკანასკნელი კი თავის  უდანაშაულობას ვერ ასაბუთებდა და ამიტომაც 
განუწყვეტლივ მიმალვასა და ძებნაში იყო). 

ბოლოს,  როგორც  იქნა,  მეჰმედიც  ვიპოვე.  „რობერტ  კოლეჯიდან“  ჩვენს   კლასელ თაიფუნთან 
ერთად კუთხეში ბარის სკამზე ჩამომჯდარიყო და არაყს ყლურწავდა. 

– ოოო,  სიძეები  შევკრებილვართ.  –  აღნიშნა  თაიფუნმა,  როცა დამინახა.  გვერდით მივუჯექი. 

სამივეს სახეზე მონატრებით აღსავსე ბედნიერების ღიმილი მოგვეფინა. ამის მიზეზი მარტო 
ერთად ყოფნა კი არა, „სიძეების“ ამბის გახსენებაც იყო. ლიცეუმის ბოლო კლასში 
ვსწავლოდბდით, როდესაც თაიფუნს მამამ სასწავლებელში სასიარულოდ  მერსედესი აჩუქა და 
ჩვენც სამივენი შუადღის შესვენების დროს, ემირგანის სიღრმეში,  ერთ-ერთი ფაშის ყოფილ 
სახლში მოწყობილ მაღალი დონის საროსკიპოს ვესტუმრებოდით ხოლმე და ყოველთვის 
ერთსა და იმავე ტკბილ და ლამაზ  გოგონებთან ვნებივრობდით. ეს გოგონები რამდენჯერმე 
მანქანითაც გავასეირნეთ, რის გამოც ჩვენ გაცილებით ნაკლებს გვართმევდნენ, ვიდრე ბებერ 
მთვრალ ვაჭრებს, საღამოობით რომ დაიარებოდნენ. ერთ დროს ძვირად ღირებული მეძავი და  
იმხანად კი უკვე საროსკიპოს  მეპატრონე  ისე ზრდილობიანად გვექცეოდა,     გეგონება 
„ბუიუქადას“  ელიტარულ  წვეულებაზე ვხვდებოდით  ერთმანეთს.   მოკლე კაბებში 
გამოწყობილი  გოგონები  საღამოობით დივანზე  ისხდნენ,  სიგარეტს ეწეოდნენ და ჟურნალ 
„ფოტორომანს“ ფურცლავდნენ. შუადღეზე კი     მეპატრონე   სკოლისფორმიანებს   რომ   
დაგვინახავდა,    გულით გადაიხარხარებდა და გასძახებდა ხოლმე, გოგოებო, გამოდით, 
სასწავლებლიდან სიძეები გვესტუმრნენო. 

მივხვდი, ამ ამბების გახსენება მეჰმედს გაამხიარულებდა და ამიტომაც ტკბილ მოგონებებში 
გადავეშვით. ისიც გავიხსენეთ, ერთხელ მგზნებარე სექსის შემდეგ სამივეს რომ ჩაგვეძინა და 
ნაშუადღევს პირველ გაკვეთილზე დავიგვიანეთ. შუა გაკვეთილზე შესულებს ხანშიშესულმა 
დარბაისელმა გეოგრაფიის მასწავლებელმა გვკითხა:  „აბა, მითხარით რატომ დაიგვიანეთო“, 
რაზეც დაუფიქრებლად ვუპასუხეთ   გაბედულად: 
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„მასწავლებელო, ბიოლოგიას ვსწავლობდით“. მას შემდეგ საროსკიპოში სტუმრობა როცა 
მოგვინდებოდა, ერთმანეთს ვეუბნებოდით, წამო, ბიოლოგიაში    ვიმეცადინოთო. ბორდელის 
ფასადზე ეწერა სასტუმრო-რესტორანი „ჰილალი“,   ხოლო გოგონებს მეტსახელები ჰქონდათ, 
რომლებიც ძირითადად ბოტანიკასთან  იყო დაკავშირებული, მაგალითად: ჩიჩექ (ყვავილი), 
იაფრაქ (ფოთოლი), დეფნე (დაფნა), გიულ (ვარდი) და სხვა ასეთები. ამ თემაზე კიდევ ბევრი 
ვიხუმრეთ. ერთხელ ამ „კოშკის“ დალაშქვრა ღამითაც მოვახერხეთ და ის-ის იყო გოგონებთან  
განვმარტოვდით, რომ შემოვიდა ცნობილი მდიდარი კაცი თავის გერმანელ   პარტნიორთან 
ერთად და სტუმრისთვის მუცლის ცეკვების შესრულება მოითხოვა. კარებზე დაგვიბრახუნეს და 
ოთახებიდან ფაცხაფუცხით გამოგვრეკეს. შემდეგ კი    სანუგეშებლად, ნება დაგვრთეს, მყუდრო 
ადგილას დავმსხდარიყავით და  გოგონების ცეკვისთვის უხმოდ გვეყურებინა. სინანულითა და 
მონატრებით გავიხსენეთ, როგორი ბედნიერებითა და მღელვარებით ვუცქერდით ჩვენს 
გოგონებს,  რომლებიც, ბრჭყვიალა კაბებში გამოწყობილები, დამკვეთისათვის კი არა, ჩვენთვის 
ცეკვავდნენ. ამ ყოველივემ ჩვენზე ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინა, რომ მაშინვე მივხვდით, მათი 
ცეკვა სიცოცხლის ბოლომდე გვემახსოვრებოდა. 

ჩამოვიდოდი თუ არა არდადეგებზე ამერიკიდან, მეჰმედი და თაიფუნი ძალ-ღონეს არ 
იშურებდნენ, ის საოცრებები რომ ეჩვენებინათ, რაც სტამბოლში ახლად გახსნილ ძვირად 
ღირებულ საროსკიპოებში ხდებოდა. მაგალითად, სირასელვილერის პროსპექტზე, ბერძნების 
დატოვებულ შვიდსართულიან სახლში გახსნილ საროსკიპოს პოლიცია თავს რომ დაესხმებოდა 
და დაწესებულებას დალუქავდა, გოგონები კლიენტებს ამგვარივე ავეჯითა და სარკეებით 
მოწყობილ სხვა სართულზე ემსახურებოდნენ.. ნიშანთაშის ერთ- ერთ პერიფერიულ ქუჩაზე ამავე 
ტიპის დაწესებულებაში შესულ სტუმარს დაცვა მდიდრად თუ არ მიიჩნევდა, იქიდან კინწისკვრით 
აგდებდა. აი, წეღან სასტუმროში რომ შემოვიდა ლუქს   შერმინი,   თორმეტი   წლის   წინ,   62   
წლის   მოდელის „პლიმუთის“    მარკის ავტომანქანაში ორ-სამ ლამაზ, მოვლილ და  გაპრანჭულ  
გოგონას   ჩაისვამდა და საღამოობით სასტუმრო „პარკის“, თაქსიმის  მოედნისა  და   სასტუმრო 
„დივანის“ მიმდებარე ტერიტორიას მოივლიდა, ბოლოს კი შესაფერის  ადგილს აარჩევდა და 
კლიენტს ელოდა ხოლმე. წინასწარი დარეკვის შემთხვევაში,  უზრუნველყოფილი იყო 

„სახლში მომსახურებაც“. ჩემი მეგობრების სინანულით აღსავსე სიტყვებში იკვეთებოდა, რომ ამ 
ადგილებში გოგონებს გაცილებით მეტი ბედნიერებისა და ნეტარების მონიჭება შეეძლოთ, 
ვიდრე მორცხვ, „წესიერ“ ქალწულებს. 

ფუსუნი მაგიდასთან ვერ დავინახე, მაგრამ მივხვდი, რომ ჯერ არ იყო წასული, რაკიღა მისი 
მშობლები იქ ისხდნენ. კიდევ ერთი ჭიქა არაყი გადავკარი და მეჰმედს ახლად გახსნილი 
საროკიპოების ამბები გამოვკითხე. თაიფუნმა ირონიულად მითხრა, თუ გინდა, საუკეთესო ახალი 
ბორდელების მისამართებს მოგცემო. შემდეგ მიამბო, როგორ გამოუჭერიათ ცნობილი 
დეპუტატები პოლიციის საროსკიპოზე თავდასხმის მორიგი ოპერაციისას. ბევრი იხალისა ნაცნობ 
მეოჯახე კაცებზეც, რომლებიც, თუ მოსაცდელში გადაეყრებოდი, ფანჯარაში იწყებდნენ ყურებას, 
ვითომ ვერ დაგინახეს. შემდეგ ჩამოგვითვალა მთელი რიგი პოლიტიკოსებისა, რომლებიც ამ 
ქალების მომსახურებით სარგებლობდნენ და ბოლოს გაიხსენა, როგორ გარდაიცვალა 
ინფარქტით ფეშენებელური ბორდელის ოთახში, ხედით ბოსფორის სრუტეზე, ოცი წლის ჩერქეზ 
გოგოსთან აქტის დროს სამოცდაათი წლის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, მაგრამ 
გამოაცხადეს, სახლში თავის ცოლს ჩააკვდა ხელშიო. სასიამოვნო, მშვიდ მელოდიას 
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უკრავდნენ, რაც ჩვენს მოგონებებს კიდევ უფრო აღვივებდა. მეჰმედს უკვე აშკარად მობეზრდა 
თაიფუნის ისტორიების მოსმენა. შემთხვევით ვისარგებლე და მეჰმედს ვუთხარი: – ხომ იცი, 
ნურჯიჰანი თურქეთში გასათხოვრად ჩამოვიდა, თანაც სიბელისთვის უთქვამს ძალიან 
მომეწონაო. 

– ზაიმთან ცეკვავს და . . – მიპასუხა მეჰმედმა. 

– ალბათ, რომ გაეჭვიანოს, იმიტომ. – ეს ისე ვთქვი, მოცეკვავეებისკენ არც კი გამიხედავს. 

ერთხანს უარობდა, შემდეგ კი პატიოსნად აღიარა, ნურჯიჰანი ძალიან მომწონს და, თუ იმასაც 
„სერიოზული განზრახვა“ აქვს, გვერდიდან არ მოვშორდები და თუკი ყველაფერი კარგად 
დასრულდა, სიკვდილამდე შენი მადლიერი ვიქნებიო. 

  

– თუ ეგრეა, მაგ გოგოს თავიდანვე ყურადღებით რატომ არ მოექეცი? 

– რა ვიცი, არ გამომივიდა.. 

– მოდი მაგიდასთან დავბრუნდეთ. შენს ადგილს სხვას ნუ დაუთმობ. 

გზად ბევრი უცნობ-ნაცნობი გადავკოცნე და გადავეხვიე. რაღაც მომენტში ვიფიქრე, ნეტა 
ნურჯიჰანი და ზაიმი როგორ ცეკვავენ-მეთქი, საცეკვაო მოედნისაკენ გავიხედე და დავინახე, რომ 
ფუსუნი ცეკვავდა.. თანაც ვისთან.. ჩემთან „სათსათში“ რომ  მუშაობდა, ახალგაზრდა სიმპათიურ 
ქენანთან.. ცეკვისას სხეულებით ერთმანეთს  მიჰკვროდნენ.. გულში საოცარი ტკივილი ვიგრძენი. 
მაგიდას უხმოდ მივუჯექი. 

– რა მოგივიდა, – მკითხა სიბელმა. – ვერ შეაბი? ალბათ უკვე ნურჯიჰანიც უარზე დგას, იმიტომ, 
რომ ზაიმისთვის გაგიჟდა. შეხედე ერთი, როგორ ცეკვავენ. კარგი, რაც  არის, არის, ნუ ჯავრობ. 

– არა, პირიქით, მეჰმედი თანახმაა. 

– კი მაგრამ, სახე რატომ ჩამოგტირის? 

– არა, გეჩვენება. 

– საყვარელო, აშკარად გემჩნევა, ხასიათზე რომ ვერა ხარ. – მითხრა სიბელმა ღიმილით. 

– რა ხდება? მეტს ნუღარ დალევ, კარგი? 

მელოდია მელოდიას მოსდევდა. შემდეგი მუსიკა კიდევ უფრო ნელი და ამაღელვებელი იყო. 
სუფრაზე სიჩუმე ჩამოვარდა. ვიგრძენი, მწვავე ეჭვი უკვე გულიდან სისხლში რომ გადამივიდა. 
მაგრამ არ მინდოდა, ეს მეღიარებინა. არც მე და არც მეჰმედი მოცეკვავეების მხარეს არ 
ვიყურებოდით. მაგრამ ჩვენს მაგიდასთან მსხდარი და მოცეკვავეების შემხედვარეების შურიანი 
გამოხედვით მივხვდი, ამ მელოდიაზე მოცეკვავეები კიდევ უფრო რომ მიეკრნენ ერთმანეთს. 
ჩემი ძმა რაღაცებს ყვებოდა, მაგრამ იმდენი დრო გავიდა, მის მონათხრობს ვეღარ ვიხსენებ.. 
საერთოდ ვერ ვუსმენდი, მაგრამ საუბრის თემაზე ყურადღების გამახვილებას ვცდილობდი. 
შემდეგ კიდევ უფრო გულში ჩამწვდომი და რომანტიკული მუსიკა დაიწყო და ერთმანეთს 
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ჩახვეულ მოცეკვავეებს ჩემს ძმასთან ერთად, უკვე ბერინიცა და სიბელიც მიაცქერდნენ. მიჭირდა 
ნორმალურად აზროვნება. 

– რას მეუბნებოდი? – ვკითხე სიბელს. 

– ბატონო? არაფერი მითქვამს. ხომ კარგადა ხარ? 

– მოდი, „გუმუშ იაფრაქლარს“ შევუთვალოთ, ცოტა ხნით შეისვენონ. 

– კი მაგრამ, რატომ? ვერ ხედავ, სტუმრები როგორ მხიარულობენ. – მითხრა სიბელმა. – შეხედე 
ერთი, ყველაზე მორცხვმა ბიჭებმაც კი მოახერხეს მოწონებული  გოგონების საცეკვაოდ 
გამოყვანა. დარწმუნებული იყავი, რომ ამ წყვილების  ნახევარი  ბოლოს აუცილებლად 
შეუღლდება. 

იქით არ გამიხედავს. უკვე აღარც მეჰმედს ვუყურებდი. 

– ნახე, ჩვენკენ მოდიან. – მითხრა სიბელმა. 

რატომღაც ვიფიქრე, ფუსუნი და ქენანი მოდიან-მეთქი და გული ამიჩქარდა. ზაიმი და ნურჯიჰანი 
აღმოჩნდნენ – ცეკვას მორჩნენ და მაგიდას დაუბრუნდნენ. გული  კი  ისევ გამალებით მიძგერდა. 
წამოვხტი და ზაიმი გვერდით გავიყვანე. 

– წამო ერთი, მაგარი რამე უნდა დაგალევინო. – ვუთხარი და ბარისკენ წავიყვანე. გზად ისევ 
უამრავი ვინმე გადავკოცნე. ზაიმი ვიღაც ორ გოგოს გაეხუმრა. მაღალი, შავთმიანი, 
ოსმალურცხვირიანი ქალიშვილის უმწეო გამოხედვა რომ შევამჩნიე, რამდენიმე წლის წინ 
გავრცელებული ჭორი გამახსენდა. ამბობდნენ, ამ გოგონას ზაიმი  ისე უყვარდა, თავის მოკვლაც 
კი სცადაო. 

  

– გოგონები შენზე გიჟდებიან. – ვუთხარი, როგორც კი ბართან დავსხედით. – იქნებ ამის 
საიდუმლო გამანდო? 

– დამიჯერე, არაფერს განსაკუთრებულს არ ვაკეთებ. 

– იმ გერმანელ მანეკენთანაც არ გქონია არაფერი განსაკუთრებული? 

ზაიმმა ისეთი გამომეტყველება მიიღო, თითქოს სიმართლის დამალვას ცდილობსო და ცივად 
გამიღიმა. 

– არ მომწონს, მექალთანის იარლიყს რომ მაკრავენ. – მითხრა მცირე პაუზის შემდეგ. – 
სიბელისნაირი საოცარი ვინმე თუ ვნახე, აუცილებლად  შევირთავ. მართლა  გულით გილოცავ. 
სიბელი არაჩვეულებრივი გოგოა. თვალებში გეტყობა, რომ ძალიან ბედნიერი ხარ. 

– ამ წუთას არც ისეთი ბედნიერი ვარ. რაღაცაში მინდა გამოგიტყდე. შენი დახმარების იმედი მაქვს. 

– ხომ იცი, შენ გამო არაფერზე უკან არ დავიხევ. – მითხრა და თვალებში  ჩამხედა. – 

შეგიძლია მენდო. 
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სანამ ბარმენი არაყს მოგვიმზადებდა, საცეკვაო მოედანს გავხედე: ნუთუ ფუსუნს მგრძნობიარე 
მუსიკის გავლენით თავი ქენანის მხარზე ედო? მოედნის ის ნაწილი ჩაბნელებული იყო და კარგად 
ვერ ვხედავდი, მაგრამ მათ დიდი ტკივილის გარეშე ვერ ვუყურებდი. 

– დედაჩემის მხრიდან ერთი შორეული ნათესავი გოგო მყავს, ფუსუნი ჰქვია. – ვუთხარი და 
თვალით საცეკვაო მოედანზე მივანიშნე. 

– ეს რომელი, სილამაზის კონკურსში რომ მიიღო მონაწილეობა? აი, იქ რომ ცეკვავს? 

– შენ რა, იცნობ? 

– ძალიან ლამაზია. – მითხრა ზაიმმა. – ნიშანთაშის იმ ბუტიკის წინ რომ გავივლი, ვხედავ ხოლმე. 
მაღაზიასთან სხვებივით მეც ფეხს ვითრევ და შიგნით ვიყურები.   რაღაც მომაჯადოებელი 
სილამაზე აქვს, რომლის გამოც ყველა იცნობს. 

შემეშინდა, ზაიმს ზედმეტი არ წამოსცდენოდა და სასწრაფოდ ვუთხარი: – ეგ გოგო ჩემი 
საყვარელია. 

პირველი, რაც სახეზე გამოეხატა, აშკარად შური იყო. 

–  გულგრილად ვერ ვუყურებ, სხვასთან რომ ცეკვავს. როგორც ჩანს,  გაგიჟებით  ვარ 
შეყვარებული. მაგრამ ვფიქრობ, მალე გამოვალ ამ მდგომარეობიდან.  სიმართლე თუ 
გაინტერებს, არც მინდა, ასე დიდხანს გაგრძელდეს. 

– გოგონა საოცრად ლამაზია, მაგრამ მდგომარეობა ნამდვილად არასახარბიელოა. – 

მითხრა ზაიმმა. – ასეთი ურთიერთობები კი, როგორც წესი, დიდხანს არ გრძელდება. 

აღარ მიკითხავს, დიდხანს რატომ არ გრძელდება-მეთქი. არც იმას დავკვირვებივარ, ზაიმს 
სახეზე ეჭვი ან რამე დამცირება გამოეხატა თუ არა. მალევე მივხვდი, რომ არ უნდა მეთქვა, მისგან 
რას ვითხოვდი. ჯერ ჩემი და ფუსუნის ურთიერთობის სიღრმეები და სიმძაფრე უნდა გამემხილა, 
პატივისცემით რომ გამსჭვალულიყო. ძალიან მთვრალი ვიყავი და ჩვენი ამბის მოყოლის 
დაწყებისთანავე ვიგრძენი, ამ ურთიერთობის სიფაქიზის აღწერას რომ ვერ შევძლებდი და ზაიმი 
ამ კავშირს უბრალოდ რიგით თავგადასავლად ჩათვლიდა, ხოლო მისი გამოცდილების 
პატრონს, შეიძლებოდა ჩემთვის დაეცინა კიდეც და სუსტად და სასაცილოდაც კი ჩავეთვალე. 
ერთადერთი, რაშიც დარწმუნებული ვიყავი, ის იყო, რომ მინდოდა, მეგობარისთვის მეჩვენებინა, 
რა ბედნიერი და იღბლიანი ვიყავი და ნაკლებად გამემახვილებინა ყურადღება ჩვენი 
ურთიერთობის სევდიან დეტალებზე. ამას უკვე წლების შემდეგ ვაანალიზებ, თორემ იმ მომენტში 
ორივენი ფუსუნს გავცქეროდით და დაბინდული გონებით ვუყვებოდი ჩემი განცდების შესახებ. 
შიგადაშიგ 

  

ზაიმს თვალებში ჩავხედავდი ხოლმე, რომ გამეგო, ესმოდა ჩემი თუ შურდა. ვუმეორებდი, 
ფუსუნის პირველი მამაკაცი ვიყავი-მეთქი და ჩვენს სასიყვარულო ურთიერთობებზე, ჩხუბზე და, 
საერთოდ, თავში რაც მომდიოდა, ყველაფერს ვუყვებოდი. 
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– მოკლედ, ამ წუთას ერთადერთი ის მინდა, ფუსუნი სიკვდილამდე ჩემ გვერდით  რომ იყოს და 
არ დავკარგო. 

– მესმის. 

შვება ვიგრძენი, ზაიმმა მამაკაცური თანაგრძნობა რომ გამოიჩინა და ჩემი სიყვარულისა და 
ეგოიზმის გამო არ განმსაჯა. 

– ახლა, იცი, რას ვჯავრობ, ფუსუნთან რომ ცეკვავს, ის ბიჭი ქენანია, ჩემთან მუშაობს 

„სათსათში“. რომ მაეჭვიანოს, იმ ბიჭს იყენებს.  არც ის არის  გამორიცხული,  მასთან სერიოზული 
ურთიერთობა დაუშვას. კაცმა რომ თქვას, ქენანი მისთვის  საუკეთესო ვარიანტია.. 

– მესმის. – მითხრა ზაიმმა. 

–  ცოტა ხანში ქენანს მამაჩემის მაგიდასთან დავუძახებ. შენ კი გთხოვ, თუ  გინდა,  ამ საღამოს 
ეჭვიანობისგან არ მოვკვდე, ფუსუნს გვერდიდან არ მოშორდე  ფეხბურთის მცველივით. მინდა, 
ეს ღამე მშვიდობიანად დავასრულო და ეჭვისგან დაბრმავებულმა, ქენანი სამსახურიდან არ 
დავითხოვო. ხვალ უნივერსიტეტში გამოცდა აქვს ჩასაბარებელი და, ალბათ, ფუსუნის ოჯახი 
მალე წავა. მინდა, რომ დაწყებული ურთიერთობა თავშივე შევწყვიტო. 

– მერე, მიიღებს შენი გოგო ჩემს ყურადღებას? – მკითხა ზაიმმა. – თანაც კიდევ ერთი პრობლემაა. 

– რა? 

– როგორც ვხედავ, სიბელს არ მოსწონს, ნურჯიჰანით რომ დავინტერესდი. –  მითხრა ზაიმმა. – 
აშკარად მეჰმედისთვის უნდა. ნურჯიჰანს და მე ერთმანეთი მოგვეწონა, ამიტომ ამ საქმეში უნდა 
დამეხმარო. მართალია, მეჰმედი ჩვენი მეგობარია, მაგრამ მინდა, რომ კონკურენცია 
სამართლიანი იყოს. 

– რა შემიძლია? 

– ამ საღამოს სიბელისა და მეჰმედის გამო ვერაფერს შევცვლი, თანაც, შენს თხოვნასაც თუ 
გავითვალისწინებ, ნურჯიჰანს საერთოდ ვეღარ მივაქცევ ყურადღებას.  ამიტომ შენ ამის  
კომპენსაციას  ასე  შეძლებ:  სიტყვა  მომეცი,  რომ  იმ   კვირას   ჩემი  ქარხნის 
დასათვალიერებლად და შემდეგ პიკნიკზე ნურჯიჰანსაც წამოიყვან. 

– სიტყვას გაძლევ. 

– კი მაგრამ, სიბელს რად უნდა, ნურჯიჰანს რომ ჩამოვშორდე? 

–    იმიტომ,    რომ   მექალთანედ    გთვლის:    აქეთ    გერმანელი  მანეკენებიო,    იქით 
მოცეკვავეებიო.. სიბელს არ მოსწონს ესეთი რამეები და უნდა, რომ თავისი  დაქალი სანდო 
ვინმეს გაურიგოს. 

– გთხოვ, აუხსენი სიბელს, რომ ცუდი არა ვარ. 
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–   სულ   მაგას   არ   ვეუბნები?   –ვუპასუხე   და  წამოვდექი.   სიჩუმე ჩამოვარდა.   – 
მხარდაჭერისათვის დიდი მადლობა, ოღონდ გაფრთხილებ, ფუსუნთან არ გადააჭარბო. მეტი 
არ მოგივიდეს და არ შეგიყვარდეს, იმიტომ, რომ საოცრად ლამაზია. 

ზაიმმა ისეთი თანაგრძნობით გამომხედა, რომ ამ ეჭვების გამო შემრცხვა კიდეც და ცოტა ხნით 
სიმშვიდე ვიგრძენი. 

ზაიმს მოვშორდი, მშობლების მაგიდასთან მივედი და მივუჯექი. მამაჩემი არყით   კარგა 

  

შეზარხოშებულიყო. ვუთხარი, „სათსათის“ თანამშრომლებიდან ერთი ძალიან ჭკვიანი და 
ბეჯითი ახალგაზრდა – ქენანი უნდა გაგაცნო-მეთქი. „სათსათის“ სხვა თანამშრომლებს რომ არ 
ეეჭვიანათ, მამაჩემის სახელით პატარა ქაღალდზე წერილი დავწერე, ჩვენს ძველ ნაცნობ 
მიმტანს, მეჰმედ ალის მივეცი და დავარიგე, ცეკვებს შორის ქენანს  გადაეცი-მეთქი. 

დედამ მამას უთხრა, „გეყოფა, ამდენს ნუ სვამო“ და მორიგი არყის ჭიქის გამორთმევას შეეცადა, 
რის გამოც სასმელი მამას ჰალსტუხზე დაეღვარა. ცეკვებს შორის მაღალფეხიანი სანაყინეებით 
ნაყინს არიგებდნენ. მაგიდებზე მიმობნეული პურის  ნარჩენები, პომადით დასვრილი ჭიქები, 
ნახმარი ხელსახოცები, სავსე საფერფლეები, სანთებელები, ცარიელი და დასვრილი თეფშები 
და სიგარეტების კოლოფები  სინანულით მაგრძნობინებდნენ, რომ ეს საღამო დასასრულს 
უახლოვდებოდა. იმხანად მიღებული ტრადიციით, ყოველი ახალი საჭმლის შემოტანამდე ერთ 
სიგარეტს  ვაბოლებდით. რაღაც მომენტში ჩემთან ექვსი-შვიდი წლის პატარა ბიჭუნა მოვიდა. 
მისი მოფერების საბაბით სიბელიც გვერდით მომიჯდა და ბავშვთან თამაში დაიწყო. დედამ  
სიბელს გახედა, რომელსაც ამ დროს ბავშვი მუხლებში ჩაესვა და ძალიან გიხდებაო, უთხრა. 

ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი უკვე მაგიდიდან დგებოდა, ჩვენთან ქენანი რომ მოვიდა, 
თავშეკავებულად და მოწიწებით ჩამოგვიჯდა მაგიდასთან და მამასა და ყოფილ მინისტრს 
მხატვრულად აუხსნა, თუ რაოდენ დიდი პატივი იყო მისთვის მათი გაცნობა. მინისტრმა რწევით 
დაგვტოვა, მამაჩემს კი ქენანი ვუქე და ვუთხარი, ეს ახალგაზრდა კურირებს „სათსათის“ 
ფილიალებს, განსაკუთრებით კარგად კი იზმირის საკითხი იცის- მეთქი. მამამ, როგორც ახალი 
თანამშრომლების აყვანისას იცოდა ხოლმე,  ქენანსაც ტრადიციული შეკითხვები დაუსვა: 
„შვილო, რომელ ენებს ფლობ?“, „წიგნებს კითხულობ?“ 

„ჰობი გაქვს?“ „დაოჯახებული ხარ?“.. ამ ბოლო შეკითხვაზე პასუხი დედამ დაასწრო. 

– არა დაოჯახებული არ არის. ვერ დაინახე, ნასიბეს ქალიშვილთან,  ფუსუნთან  რომ ცეკვავდა? 

– ოჰ, ფუსუნი ძალიან ლამაზი გოგო დამდგარა. – აღნიშნა მამამ. 

– მამა-შვილმა საქმეებზე ლაპარაკით თავი არ მოგაბეზრონ, ქენან ბეი, – უთხრა დედამ. – 

თქვენი გულისყური ალბათ ახალგაზრდებისკენა გაქვთ. 

– როგორ გეკადრებათ, ჰანიმ, თქვენი და მუმთაზ ბეის გაცნობა ჩემთვის უდიდესი პატივია. 

– ძალიან ზრდილობიანი  და კარგი  ახალგაზრდაა, –  ჩაილაპარაკა  დედამ. –  კარგი იქნება, ერთ 
საღამოს ვახშმად თუ დავპატიჟებთ. 
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დედამ ეს სიტყვები ისე წარმოთქვა, რომ ქენანსაც გაეგო. ასე სჩვეოდა: როცა ვინმე 
მოეწონებოდა, ისე შეაქებდა, თითქოს მარტო ჩვენ გვეუბნებოდა, მაგრამ აუცილებლად 
გააგონებდა ამ სიტყვების ადრესატს, რომელიც, თავის მხრივ, დაიმორცხვებდა. ეს კი დედას 
ღიმილს ჰგვრიდა. ახლაც ასე მოხდა. ხოლო „გუმუშ იაფრაქლარმა“ ძალიან ნელი და ვნებიანი 
მელოდიის დაკვრა დაიწყო და დავინახე, როგორ გამოიწვია  საცეკვაოდ ზაიმმა ფუსუნი. 

–  მინდა ვისარგებლო  შემთხვევით,  რომ მამაც  აქ არის და მოდი  „სათსათისა“   და პროვინციებში 
მისი ფილიალების საკითხი განვიხილოთ. 

– კი მაგრამ, საკუთარ ნიშნობაზე საქმეზე რომ არ ილაპარაკოთ, არ შეიძლება? – ჩაერია დედა. 

–  ქალბატონო, შეიძლება თქვენ არც კი იცით, –  მიუგო ქენანმა. –  რომ  თქვენი  ვაჟი კვირაში სამ-
ოთხჯერ სამუშაო საათების დასრულების შემდეგ სამსახურში გვიანობამდე რჩება და 
თავდაუზოგავად მუშაობს. 

– გვიანობამდე ქენან ბეიც რჩება ხშირად. – დავძინე მეც. 

– უნდა აღვნიშნო, რომ ქემალ ბეისთან ერთად მუშაობა ნამდვილი სიამოვნებაა. –  თქვა ქენანმა. 
– დილამდე თან საქმეს ვაკეთებთ, თანაც მევალეების სახელებს ვრითმავთ და ამაზე ბევრს 
ვიცინით. 

  

– გადაუხდელ ჩეკებს რას უშვებით? – იკითხა მამამ. 

– მამა, მინდოდა, ეგ ჩვენს დილერებთან ერთად განგვეხილა. – ვუპასუხე. 

ორკესტრი სულში ჩამწვდომ მელოდიას უკრავდა, ჩვენ კი ფართოდ   მიმოვიხილეთ 

„სათსათის“ სიახლეები, შემდეგ მამა მოგვიყვა, თუ როგორი იყო ბეიოღლუ იმ  დროს, როცა 
თავად ქენანის ტოლი იყო. აღვნიშნეთ მამაჩემის პირველი ბუხჰალტრის, იზაქ ბეის წესიერებაც, 
რომელსაც „სათსათის“ მაგიდიდან ჭიქის აწევით მივესალმეთ, ვისაუბრეთ იმ საღამოს და, 
საერთოდ, ახალგაზრდობის სილამაზესა  და  სიყვარულზე. მიუხედავად მამაჩემის დაჟინებისა, 
ქენანი მაინც არ გატყდა, იყო თუ არა შეყვარებული. დედამ ქენანს მშობლებზე ჰკითხა, ხოლო 
როცა გაიგო, რომ ქენანის  მამა წლების განმავლობაში მუნიციპალური ტრამვაის  გამცილებელი 
ყოფილა,   თქვა: –  ეჰ,  შვილებო, როგორ მომენატრა ძველი ტრამვაი! 

სტუმრების ნახევარზე მეტი უკვე წასულიყო. მამას თვალები ეხუჭებოდა. 

დედამ და მამამ გადაგვკოცნეს, ხოლო  წასვლის წინ დედამ მითხრა: –      თქვენც  არ დაიგვიანოთ, 
კარგი, შვილო! მაგრამ თვალებში მე კი არა, სიბელს ჩახედა. 

ქენანს უნდოდა, რომ „სათსათის“ მაგიდასთან დაბრუნებულიყო, მაგრამ ამის საშუალება არ 
მივეცი. 

– მოდი იზმირში მაღაზიის გახსნაზე ჩემს ძმასთანაც ვისაუბოთ. – ვუთხარი. – ასე სამივე ერთად 
ხშირად ვერ ვიკრიბებით. 
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მაგიდასთან ჩემს ძმას რომ ვუთხარი, ქენანს გაგაცნობ-მეთქი (უკვე კარგა ხანი იყო, ერთმანეთს 
იცნობდნენ), ოსმანმა წარბები მაღლა აჭიმა და თავი ხომ კარგად გიმუშავებსო, მკითხა. შემდეგ კი 
ბერინსა და იმ ჭიქაზე ანიშნა თვალით, სიბელს ხელში რომ ეჭირა. დიახაც, იმ წუთებში კიდევ ორი 
ჭიქა არაყის გადაკვრა მოვასწარი, რადგანაც, როგორც კი მოცეკვავე ზაიმსა და ფუსუნს 
შევხედავდი, გული მაშინვე ეჭვით მევსებოდა და დარდს სასმელიღა თუ მიქარვებდა. ისიც 
კარგად მესმოდა, რომ ნამდვილად უაზრობა იყო ზაიმზე ეჭვიანობა. მაგრამ, როცა ჩემი ძმა 
ქენანს ჩეკების განაღდების პრობლემაზე ესაუბრებოდა, ქენანიცა და მასთან ერთად ჩვენს 
მაგიდასთან მსხდარი ყველა სტუმარი ფუსუნსა და ზაიმს შესცქეროდა. ნურჯიჰანი 
მოცეკვავეებისკენ ზურგით იჯდა, მაგრამ ისიც აშკარად შეშფოთებული იყო იმით, რომ ზაიმი სხვა 
ვინმეთი დაინტერესდა. რაღაც მომენტში ვიფიქრე, ძალიან ბედნიერი ვარ-მეთქი. მართალია, 
მთვრალი ვიყავი, მაგრამ ვხვდებოდი, როგორც მინდოდა, ყველაფერი ისე იქნებოდა. ქენანსაც 
სახეზე ისეთივე უსიმოვნო გამომეტყველება შევატყე, როგორიც მე მქონდა. აშკარად 
დაღონებული იყო, რომ უფროსების ყურადღების გამო დაკარგა საოცნებო ქალიშვილი, 
რამდენიმე წუთის წინ მკლავებში რომ ჰყავდა მომწყვდეული. სანუგეშებლად იმასაც დავუსხი 
მაღალ ჭიქაში არაყი და წინ დავუდგი. ამ დროს, როგორც იქნა, მეჰმედმა გაბედა და ნურჯიჰანი 
საცეკვაოდ გაიწვია. სიბელმა გახარებულმა შემომხედა და თვალი ჩამიკრა. შემდეგ კი ტკბილად 
მითხრა: – გეყოფა რა, მეტს ნუღარ დალევ. 

მისი სითბო მესიამოვნა და სიბელი საცეკვაოდ გავიყვანე. როგორც კი ცეკვა დავიწყეთ, იმწამსვე  
მივხვდი,  რომ  შეცდომა   დავუშვი.   „გუმუშ  იაფრაქლარი“  „იმ   ზაფხულის მოგონებებს“ 
უკრავდა. სიბელმა წინა ზაფულის ბედნიერი დღეები გაიხსენა და მთელი ძალით მომეხვია. იმ 
წუთში უკვე აშკარად გავიაზრე, მთელი ცხოვრება სიბელთან ერთად რომ უნდა გამეტარებინა და 
მთელი გულით მომინდა, მეც   ისეთივე  სიყვარულით მოვხვეოდი  ჩემს  საცოლეს,  მაგრამ  ვერ  
შევძელი,   რადგანაც მხოლოდ ფუსუნზე ვფიქრობდი. მონდომებით ვცდილობდი, მოცეკვავეებს  
შორის თვალთახედვიდან არ დამეკარგა ჩემი შეყვარებული. თან არც ის მინდოდა,  რომ ფუსუნი 
ჩემი და სიბელის ბედნიერების მოწმე გამხდარიყო. თავის   დასაძვრენად ჩემ გარშემო მოცეკვავე 
წყვილებთან ლაზღანდარობა დავიწყე.   რადგან სასიძო ვიყავი,  რომელიც  თავის ნიშნობაზე  
გამოთვრა, მოცეკვავე  წყვილები ჩემდამი კეთილგანწყობას იჩენდნენ და მიღიმოდნენ. 

ჯერ იყო და გვერდით ლამაზ შავგვრემან ქალთან მოცეკვავე ცნობილ ჟურნალისტს ვკითხე: – 
ჯელალ ბეი, ერთი მითხარით, სიყვარული რით ჰგავს საგაზეთო სტატიას? 

  

შემდეგ ნურჯიჰანსა და მეჰმედს ისე მოვექეცი, თითქოს დიდი ხნის საყვარლები ყოფილიყვნენ. 
ჩვენთან სტუმრობისას, მოსამსახურეებს რომ არ გაეგოთ, იყო თუ არა საჭირო, დედას  
ფრანგულად  რომ  ესაუბრებოდა  –  ზუმრუთ  ჰანიმს –   ფრანგულად გავეხუმრე. ირგვლივ 
მყოფებს ჩემს უკბილო ხუმრობებზე კი არ  ეცინებოდათ, არამედ იმაზე, რომ ეს ყველაფერი 
სიმთვრალით მომდიოდა. სიბელმაც  ხელი ჩაიქნია ჩემთან დაუვიწყარ რომანტიკულ ცეკვაზე და 
მხოლოდ ყურში მიჩურჩულებდა, ძალიან მიყვარხარ, სიმთვრალე ძალიან გიხდება, ასეთი კიდევ 
უფრო საყვარელი ხარ.. მაპატიე, თუკი ჩემი მაჭანკლობის გამო გაწყენინე, მაგრამ ეს ჩვენი 
მეგობრების სასიკეთოდ გავაკეთე. შეხედე ერთი, არასაიმედო, მექალთანე ზაიმი  ნურჯიჰანის 
შემდეგ შენს შორეულ ნათესავს გადაეკიდაო.. 
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– იცი, ზაიმი ძალიან კარგი ადამიანი და სანდო მეგობარია. – ვუთხარი წარბების აწევით. – 

ისე, იმასაც აინტერესებს, რატომ არ გიყვარს. 

– რა, ზაიმს ჩემზე ელაპარაკე? – მკითხა სიბელმა. 

ამ დროს ისევ ჟურნალისტის გვერდით აღმოვჩნდით. 

– ქემალ ბეი, მივხვდი, რა აქვს საერთო კარგ სტატიასა და სიყვარულს. – მითხრა. 

– რა? 

–   რასაკვირველია,  სიყვარულმაც  და  სტატიამაც  იმ  მომენტში  ბედნიერება   უნდა მოგვანიჭოს, 
მაგრამ სილამაზე და ძალა, ერთისაც და მეორისაც, იმით იზომება, მალე ამოგვივარდება თუ არა 
თავიდან. 

– ოსტატო, იქნებ ოდესმე ამის შესახებ დაწეროთ კიდეც. – ვუპასუხე, მაგრამ ჟურნალისტი უკვე 
თავის პარტნიორს უსმენდა. 

ამ დროს შევამჩნიე, რომ ფუსუნი და ზაიმი ჩვენ შორიახლო ცეკვავდნენ. ფუსუნი ზაიმს 
მიახლოებოდა და რაღაცას ეუბნებოდა, ზაიმი კი ბედნიერად იცინოდა. ორივემ დამინახა, მაგრამ 
არ შემიმჩნიეს და ცეკვა გააგრძელეს. 

სიბელი ცეკვა-ცეკვით მათთან ახლოს მივიყვანე და ფუსუნსა და ზაიმს სწრაფად დავეჯახე, 
როგორც მეკობრეებმა იციან ხოლმე სავაჭრო გემის გამოდევნება და მისი აბორდაჟზე აყვანა. 

– უი, უკაცრავად, – ვუთხარი. – როგორ ბრძანდებით? 

ფუსუნის ბედნიერმა და გაბადრულმა სახემ იმწამსვე აზრზე მომიყვანა და მიმახვედრა, რომ 
შესაძლებელი იყო ჩემი საქციელი სიმთვრალით გამემართლებინა. სიბელს ხელი გავუშვი და მას 
და ზაიმს ვუთხარი: – იქნებ ერთად გეცეკვათ, ვიცი, გგონია, რომ სიბელი ცუდად გიცნობს, შენ კი 
რაღაც უნდა ჰკითხო ზაიმს. 

ზაიმმა მეგობრული თანაგრძნობის გამომეტყველებით ხელი გაუშვა ფუსუნს. სიბელი და ზაიმი 
ერთმანეთისკენ მივწიე და მათ უკმაყოფილო სახით დაიწყეს ცეკვა, მე კი, ფუსუნს თვალებში 
ჩავხედე, შემდეგ ხელი წელზე მოვხვიე, მსუბუქად დავატრიალე და იქაურობას ისეთი 
მღელვარებით გავეცალე, როგორც შეყვარებულებს სჩვევიათ, ქალს რომ მოიტაცებენ. 

როგორ აგიხსნათ ის ნეტარება, ფუსუნი ჩემს მკლავებში რომ დავიგულე? მეგონა, ორკესტრის, 
ხალხმრავლობისა და ქალაქის ხმაურით ვიყავი შეწუხებული, სინამდვილეში თურმე მისგან შორს 
ყოფნის გამო ვგრძნობდი თავს ასე ცუდად. ნეტარებამ და სითბომ დამიარა და ისე დავმშვიდდი, 
როგორც ატირებულ ჩვილ ბავშვებს სჩვევიათ დაწყნარება, ნაცნობ მკლავებში რომ დაიგულებენ 
თავს. ფუსუნის მზერაში ჩანდა, ისიც ამგვარ ბედნიერებას რომ განიცდიდა. ორივე ვნეტარებდით 
და მინდოდა, მუსიკა არასდროს დამთავრებულიყო. მაგრამ შემდეგ აღელვებით შევნიშნე, რომ 
მის დუმილში სხვა რამეც იგულისხმებოდა. მივხვდი, ფუსუნის სიჩუმეში, სულ რომ ხუმრობაში 
ვატარებდი, გაისმოდა შეკითხვა: „მომავალში რა იქნება?“ და საჭირო იყო, რამე მეპასუხა. 
ნიშნობაზე მამაკაცების 
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ყურადღებამ და ბავშვების აღფრთოვანებულმა მზერამ ფუსუნს აშკარად საკუთარი თავის რწმენა 
შემატა და ტკივილი  შეუმსუბუქა.  ვინ  იცის,  იქნებ  უკვე როგორც  „დროებით გასართობს“ ისე 
მიყურებდა. ვგრძნობდი, ეს ღამე დასასრულს უახლოვდებოდა და ამის განცდა ახლა უკვე 
ფუსუნის დაკარგვის შიშში გადამეზარდა. 

– თუ ორ ადამიანს ერთმანეთი ჩვენსავით უყვარს, მათ შორის ვერავინ ჩადგება. –  ამ ექსპრომტად   
წარმოთქმულმა   სიტყვებმა    თავადაც    გამაკვირვა.  –     ჩვენნაირი შეყვარებულები, 
დარწუნებული უნდა იყვნენ, რომ მათ გრძნობას  ვერაფერი მოერევა. ამიტომ რთულ დღეებშიც, 
მათ  ერთმანეთისგან თუნდაც  ძალიან დაუნდობელი და არასწორი რამე მოითხოვონ, მაინც არ 
გაუნელდებათ  გულში სიყვარულის გრძნობა. მაგრამ გპირდები, რომ მომავალში რაღაცებს  
შევაჩერებ და ყველაფერს შევცვლი. მისმენ? 

– გისმენ. 

მივიხედ-მოვიხედე და დავრწმუნდი, რომ არავინ გვიყურებდა. 

– ძალიან ცუდ დროს შევხვდით ერთმანეთს. სამწუხაროდ, პირველსავე დღეებში  ვერ მივხვდით, 
ასეთი სერიოზული გრძნობა რომ გაგვიჩნდებოდა. მაგრამ გპირდები,  ამას იქით ყველაფერს  
თავის  ადგილს  მივუჩენ.  ახლა  კი   ერთადერთი,   რაც   უნდა გვაღელვებდეს, ხვალინდელი 
გამოცდაა. ამაღამ უნდა დაისვენო და სხვა რამეებზე არ იფიქრო. 

– ჯობია ის მითხრა, ახლა რა გვეშველება.. 

– ხვალ, გამოცდის შემდეგ, როგორც ყოველთვის (ხმა ცოტა ამიკანკალდა), ორ საათზე, 
აპარტამენტ „მერჰამეთში“ შევხვდეთ, კარგი? ჩვენს მომავალზე იქ  დაგელაპარაკები 
თავისუფლად. იცოდე, უნდა მენდო, თორემ სიკვდილამდე ვეღარ მნახავ. 

– მოვალ, თუკი ახლავე მეტყვი. 

დაბინდული გონებითაც კი მივხვდი, რა დიდ ბედნიერებას მანიჭებდა იმის გაფიქრება, რომ 
მეორე დღეს ორ საათზე ერთმანეთს შევხვდებოდით, მის საოცარ მხრებსა და თაფლისფერ 
მკლავებს მოვეფერებოდი, თავდავიწყებულ სიყვარულს მივეცემოდით და სიკვდილამდე 
ერთმანეთს არ დავშორდებოდით. ამიტომ იმ მომენტში ამის შესანარჩუნებლად 
ყველაფრისთვის მზად ვიყავი. 

– იცოდე, ჩვენ შორის ვეღარავინ ჩადგება. 

– კარგი, ხვალ, გამოცდის შემდეგ მოვალ, იმედია, არც შენ გატეხ სიტყვას და მეტყვი, რას ფიქრობ 
მომავალზე. 

სიყვარულით მოვუჭირე ხელი თეძოზე და მუსიკის ხმაზე მოვიზიდე. მისმა წინააღმდეგობამ კიდევ 
უფრო აღმაგზნო. მაგრამ თავი მაშინვე ხელში ავიყვანე. კიდევ კარგი მისი მოხვევის მცდელობას 
ყველა ჩემს სიმთვრალეს რომ მიაწერდა. 

– უნდა დავსხდეთ. – მითხრა სწორედ ამ დროს. – გვიყურებენ. მკლავებიდან გამისხლტა. 
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– მალე წადი  და  დაიძინე.  –  ვუთხარი.  –  გამოცდაზე  კი  გახსოვდეს, რომ  ძალიან მიყვარხარ. 

მაგიდასთან რომ დავბრუნდი, იქ მხოლოდ ბერინი და ოსმანი დამხვდნენ დამწუხრებული 
სახეებით. ჩანდა, კინკლაობდნენ. 

– ხომ კარგადა ხარ? – მკითხა ბერინმა. 

– ძალიან კარგად. – ვუპასუხე და არეულ მაგიდასა და ცარიელ სკამებს გავხედე. 

– სიბელმა ცეკვას თავი გაანება და ქენან ბეის „სათსათელების“ მაგიდასთან გაჰყვა. იქ 

  

თურმე რაღაცას თამაშობენ. 

– ძალიან კარგი ქენი,  ფუსუნი  რომ აცეკვე.  –  მითხრა ოსმანმა.  – დედაჩვენის  ცივი 
დამოკიდებულება ნამდვილად ზედმეტია. იმ ოჯახმაც და სხვებმაც უნდა იცოდნენ, რომ ჩვენი 
ოჯახი ფუსუნს უყურადღებოდ არ ტოვებს და ის სილამაზის კონკურსიც უკვე კარგა ხანია 
დაგვავიწყდა. მაგრამ გოგონაზე ვჯავრობ. She thinks, she is beautiful.  ძალიან გამომწვევად აცვია. 
თუ დროზე ვინმე წესიერ კაცს არ გაჰყვა ცოლად, ჯერ  ჭორებში გაეხვევა, შემდეგ კი 
გაუბედურდება. რა გითხრა? 

– ხვალ უნივერსიტეტში გამოცდა ჰქონია. 

– მართლა.. და ცეკვავს,  უკვე  თორმეტი დაიწყო.. ისე,  შენი  ქენანი მართლა  ძალიან მომეწონა. 
ჰოდა გაჰყვეს იმას. 

– შენი წინადადება ხომ არ მივაწოდო?  –  მივაძახე შორიდან.  ბავშვობიდანვე,  როცა ოსმანი ისეთ 
რამეს მეტყოდა, რაც არ მომწონდა, არ ვუჩერდებოდი და სხვა  მხარეს გავრბოდი. ახლაც ისე 
მოვიქეცი. 

წლების შემდეგ  ვიხსენებდი, რა ბედნიერი და გახარებული ვიყავი,  „სათსათისა“   და ფუსუნის 
ოჯახის მაგიდისკენ რომ მივდიოდი. გზაში გეგმებს ვაწყობდი, ზუსტად  ცამეტ საათსა და 
ორმოცდახუთ წუთში ფუსუნს აპარტამენტ „მერჰამეთში“ შევხვდები-მეთქი. წინ ისეთსავე ნათელ 
მომავალს ვხედავდი, როგორიც იმ ღამით  ბოსფორის სრუტე იყო. ვეხუმრებოდი და ვუღიმოდი 
ცეკვისგან დაღლილ და მოშილიფებულ ლამაზ გოგონებს, გვიანობამდე შემორჩენილ 
სტუმრებს, ბავშვობის   მეგობრებსა და ქალბატონებს, რომლებსაც, ოცდაათი წელი იყო, რაც 
ვიცნობდი.  თანაც სადღაც, გონების კუნჭულში, იმასაც ვფიქრობდი, რამე რომ იყოს, სიბელს კი 
არა ფუსუნს შევირთავ-მეთქი. 

სიბელი „სათსათელების“ მაგიდასთან იჯდა  და იქ  მსხდომებთან ერთად  ნამდვილი 
სპირიტისტივით  სულების გამოძახების  სეანსს   ატარებდა.    მონაწილეები ისეთი მთვრალები და 
არასერიოზულები იყვნენ, „გამოძახებული  სულები“ არ მოვიდნენ და მაგიდაც დაიშალა. სიბელი 
გვერდითა მაგიდაზე ფუსუნსა და ქენანს მიუჯდა. მეც იმათკენ გავემართე. მაგრამ, როგორც კი 
ქენანმა დაინახა,   რომ ვუახლოვდებოდი, ფუსუნი საცეკვაოდ გაიწვია, მაგრამ იმან მისი 
წინადადება  არ მიიღო. ქენანმა თავი ისეთი დაიჭირა, თითქოს მაინცდამაინც ფუსუნთან კი არა, 
უბრალოდ ცეკვა უნდოდა, ამიტომაც იძულებული გახდა, წამომდგარიყო და ვინმესთან ეცეკვა. 
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ამგვარად უკვე შეხალვათებული სათსათელების მაგიდის კუთხეში ქენანის სკამი სიბელსა და 
ფუსუნს შორის მე დამრჩა და დავჯექი. რა იქნებოდა, მაშინ ვინმეს რომ ჩვენთვის სურათი 
გადაეღო და წლების შემდეგ მისი გამოფენა შემძლებოდა! 

როგორც კი ქალიშვილებს შორის ჩავჯექი, შევნიშნე, რომ ფუსუნი და სიბელი ძველი ნაცნობი 
ნიშანთაშელი ქალბატონებივით ერთმანეთს დიდი პატივისცემითა და მოწიწებით სულების 
გამოძახებაზე ესაუბრებოდნენ. რატომღაც მეგონა, რომ ფუსუნი რელიაგიაში განსწავლული არ 
იყო, მაგრამ, ჩემდა გასაოცრად, სიბელს თავდაჯერებით ელაპარაკებოდა. 

– რა თქმა უნდა, ჩვენი სარწმუნოების მიხედვით სული არსებობს, მაგრამ ისინი ამქვეყნად არ უნდა 
შევაწუხოთ. ეს ჩვენს რწმენას ეწინააღმდეგება და დიდი ცოდვაა. 

მივხვდი, მამამისის აზრს იმეორებდა, რომელიც გვერდით მაგიდასთან იჯდა. 

– სამი წლის წინ მამას არ დავუჯერე და ლიცეუმის მეგობრებთან  ერთად,  უბრალოდ ინტერესის 
გამო, სული გამოვიძახე. – თქვა ფუსუნმა. – უდროოდ   გარდაცვლილი ბავშვობის საუკეთესო 
მეგობრის სახელი ქაღალდზე დაუფიქრებლად დავწერე.. სულების არ მჯეროდა, მეტიც, 
ირონიითაც კი ვუყურებდი ამ ყველაფერს, მაგრამ, ჩემდა გასაოცრად, მეგობრის სული მოვიდა 
და შემდეგ ძალიან ვინანე. 

– რატომ? 

–  ლამბაქის კანკალზე მიხვდი, როგორ წვალობდა ჩემი  მეგობრის,  ნეჯდეთის  სული. 
ვგრძნობდი, რომ ნეჯდეთი ჩემთვის რაღაცის თქმას ცდილობდა. მერე უცებ  ლამბაქი 

  

გაჩერდა.. ყველას ისეთი გრძნობა დაგვეუფლა, თითქოს ის ადამიანი იმ მომენტში 
გარდაიცვალა. იმავე საღამოს სახლში ხელთათმანს ვეძებდი და დიდი ხნის წინ ნეჯდეთის 
ნაჩუქარი ცვირსახოცი ტუმბის ძირში ვიპოვე. შეიძლება უბრალოდ დამთხვევა იყო.. მაგრამ არა 
მგონია. ეს ჩემთვის გაკვეთილი იყო. თუკი საყვარელ ადამიანს დავკარგავთ, სულის 
გამოძახებითა და რაღაც თამაშით არ უნდა შეურაცხვყოთ.. და მისგან დარჩენილ სახსოვარს 
უნდა გავუფრთხილდეთ. მაგალითად, საყურემაც კი შეიძლება გვანუგეშოს წლების 
განმავლობაში. 

– ფუსუნ, შვილო, სახლში წავიდეთ, უკვე დროა, ხვალ დილით გამოცდა გაქვს, შეხედე, მამაშენსაც 
თვალები ეხუჭება. – დაუძახა მამიდა ნასიბემ. 

– ერთი წუთიც და წავიდეთ! – უპასუხა ფუსუნმა მტკიცედ. 

– მე კი არ მჯერა სულების გამოძახებისა. – თქვა სიბელმა. – ამას ერთგვარ  თამაშად აღვიქვამ. 
სულების გამოძახებაზე უარს არ ვამბობ, მაინტერესებს, დავინახო  ის, რისაც ხალხს ეშინია. 

– თქვენ  რას  იზამთ,  საყვარელი  ადამიანი  ძალიან  რომ მოგენატროთ?   მეგობრებს შეკრებთ 
და მის სულს გამოიძახებთ, თუ რაიმე მის ნივთს, მაგალითად,  სიგარეტის კოლოფს იპოვით და 
იმით ინუგეშებთ თავს? 
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სანამ სიბელი ზრდილობიანი პასუხის მიცემას ცდილობდა, ფუსუნი ერთი წამით წამოდგა, 
გვერდითა მაგიდიდან ჩანთა აიღო და წინ დაიდო. 

– აი, მაგალითად, ეს ჩანთა მახსენებს, როგორ შევრცხვი, ყალბი ჩანთა რომ მოგყიდეთ. 

პირველად ვერც კი მივხვდი,  რომ ფუსუნს  სწორედ  „ის“  ჩანთა ეჭირა.  გამიკვირდა, რადგანაც 
კარგად მახსოვდა, ჯენი კოლონის ჩანთა, „ჩემი ცხოვრების უბედნიერესი წამი“ რომ ვუწოდე, იმ 
მომენტამდე რამდენიმე წუთით ადრე შევიძინე ბუტიკ „შანზელიზეში“ და შემდეგ აპარტამენტ 
„მერჰამეთში“ დავტოვე. გუშინაც იქ  დავინახე.. თუ ასეა, ფუსუნის ხელში როგორღა აღმოჩნდა? 
ჟონგლიორის წინ პირდაღებულ დაბნეულ ბავშვს ვგავდი. 

– ძალიან გიხდებათ. – უპასუხა სიბელმა. – ფორთოხლისფერ ჩაცმულობასა და თქვენს ქუდს 
საოცრად ეხამება. შემშურდა და ვინანე კიდეც, უკან რომ დაგიბუნეთ. ძალიან ლამაზი ხართ. 

მივხვდი, შენაი ჰანიმს ასეთი ყალბი ჩანთები კიდევ ბევრი ექნებოდა. მას შემდეგ, რაც მომყიდა, 
ბუტიკ „შანზელიზეს“ ვიტრინაში შეიძლება ახალიც კი გამოფინა. ალბათ ფუსუნს  ნიშნობისთვის 
ათხოვა ერთ-ერთი. 

–  მას  შემდეგ,  რაც  გაიგეთ,  რომ  ჩანთა  ყალბი  იყო,  ბუტიკ „შანზელიზეში“   აღარ 
გამოჩენილხართ. – უთხრა ფუსუნმა სიბელს და ტკბილად გაუღიმა. – საწყენია, მაგრამ, რა თქმა 
უნდა, მართალი ბრძანდებით. 

შემდეგ ჩანთა აიღო და შიგნიდან უჩვენა. 

– ჩვენი ხელოსნები  ევროპულ  საქონელს ოსტატურად  ბაძავენ, მაგრამ  თავისთავად, 
თქვენნაირი ქალბატონის თვალს არ გამოეპარება, ნამდვილია თუ არა  ნივთი. მაგრამ იცით რას 
გეტყვით, – ამ დროს მცირე პაუზა გააკეთა, ნერწყვი  გადაყლაპა და რაღაც მომენტში მეგონა, რომ 
ატირდება-მეთქი, თუმცა მალევე  აიყვანა თავი ხელში და ლაპარაკი ისე განაგრძო, ისიც კი 
ვიფიქრე, ტექსტი სახლში წინასწარ ხომ არ მოამზადა- მეთქი. – საერთოდ არ ვანიჭებ 
მნიშვნელობას, ესა თუ ის ნივთი ევროპულია თუ არა.. არც ის მაინტერესებს, ორგინალია თუ 
ყალბი.. ჩემი  აზრით, ხალხი ამა თუ იმ ყალბ ნივთს იმიტომ კი არ იწუნებს, ნამდვილი არ არისო, 
არამედ იმიტომ, რომ ეშინიათ, ვინმემ არ გაუგოს, იაფად რომ იყიდეს. ყველაზე მეტად ის 
მაღიზიანებს, თავად ნივთს კი არა, მის მარკას რომ ანიჭებენ მნიშვნელობას. ანუ  ზოგიერთები 
უფრო იმაზე ფიქრობენ, სხვები მათზე რას იტყვიან.. (ერთი წამით  შემომხედა). ეს ჩანთა 
ყოველთვის გამახსენებს დღევანდელ საღამოს.. კიდევ ერთხელ გილოცავთ. მართლაც 
დაუვიწყარი დღე იყო. 

ფეხზე წამოდგა, ორივეს ხელი ჩამოგვართვა და გადაგვკოცნა. ის-ის იყო უნდა წასულიყო, 

  

გვერდით მაგიდაზე მჯდარი ზაიმი რომ შენიშნა და სიბელს ჰკითხა. 

– ზაიმ ბეი თქვენი საქმროს საუკეთესო მეგობარია, არა? 

– დიახ. – უპასუხა სიბელმა. 
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ფუსუნმა მამას ხელკავი გამოსდო და გასასვლელისკენ გაემართა. სიბელი მომიბრუნდა და 
მკითხა: – კი, მაგრამ ეს რატომ მკითხა? – თანაც ეს ისე თქვა, ფუსუნის დამცირება არც უფიქრია, 
პირიქით, შეიძლება ითქვას, მისდამი რაღაც განსაკუთრებულ პატივისცემასა და მოწიწებასაც კი 
გრძნობდა. 

სიყვარულითა და აღფრთოვანებით გავხედე დედ-მამასთან ერთად მიმავალ ფუსუნს. ზაიმი 
ჩვენს მაგიდასთან მოვიდა და გვერდით მომიჯდა. 

– როგორც მეგობარი,  გაფრთხილებ:  უკანა  მაგიდასთან  რომ სხედან, ისინი  მთელი საღამო 
თურმე შენზე და სიბელზე ხუმრობდნენ. 

– კარგი ერთი, რა იყო სახუმარო? 

–  ქენანს მოუყოლია ფუსუნისთვის. იმან კი მე მითხრა.. ძალიან ნაწყენი   იყო  ფუსუნი. რადგანაც 
„სათსათში“ თურმე ყველამ იცის, საღამოობით, სამუშაო  საათების შემდეგ, სიბელს რომ ხვდები 
და დივანზე სექსი რომ გაქვთ.. ხუმრობებიც ამ თემაზე ყოფილა.. 

– კი მაგრამ, რა მოგივიდა? – მკითხა სიბელმა, ჩვენკენ რომ შემობრუნდა. – რამ გაგიფუჭა 
ხასიათი? 

25. მოლოდინის ტკივილი 

მთელი ღამე ვერ დავიძინე. ფუსუნის დაკარგვისა მეშინოდა. მართალი გითხრათ, ბოლო ხანებში 
სიბელს „სათსათში“ იშვიათად  ვხვდებოდი, მაგრამ ამას რაღა  მნიშვნელობა ჰქონდა. 
გამთენიისას ძლივს ჩამეძინა. გაღვიძებისთანავე გავიპარსე, ქუჩაში გამოვედი და ფეხით გავიარე. 
არ მახსოვს, როგორ აღმოვჩნდი ტექნიკური უნივერსიტეტის ას თხუთმეტი წლის წინანდელ 
შენობა „თაშქიშლასთან“. სწორედ აქ უნდა ჩაებარებინა ფუსუნს გამოცდა. იმ კარებში, სადაც 
ოდესღაც გრძელულვაშიანი ოსმალო ჯარისკაცები შედიოდნენ, ახლა აბიტურიენტების 
მომლოდინე თავდახურული    დედები  და   სიგარეტიანი   მამები ჩამწკრივებულიყვნენ. ზოგს 
ხელში გაზეთი  ეჭირა, ზოგი კი ერთმანეთს ესაუბრებოდა. იყვნენ ისეთებიც, ვინც 
უსაქმურობისაგან  ცაში იყურებოდა. ტყუილად ვცდილობდი, ამ ხალხში თვალით მამიდა ნასიბე 
მომეძებნა. ქვის მაღალ ფანჯრებს, სამოცდაექვსი წლის წინ, აბდულჰამიდი რომ   ჩამოაგდეს 
ტახტიდან, იმდროინდელი „მოძრავი არმიის“ ტყვიების კვალი ემჩნეოდა. თვალები ფანჯრებს 
მივაპყარი მაღლა და ღმერთს შევთხოვე, ფუსუნს გამოცდაზე დახმარებოდა და ჩემთან 
მხიარული და კმაყოფილი მოსულიყო. 

მაგრამ ფუსუნი  იმ  დღეს  აპარტამენტ  „მერჰამეთში“  არ  მოსულა. ვიფიქრე,   ჩემზე 
გაჯავრებულია და მალე გადაუვლის-მეთქი. ივნისის მზეს გაეთბო ოთახი. ორი  საათი დავყავი იქ. 
ცარიელი ლოგინის ყურება დიდ ტკივილს მაყენებდა. ვეღარ გავძელი და ისევ ქუჩაში გამოვედი. 
ფეხით გავიარე. კვირა დღე იყო, ნაშუადღევი, ამიტომაც პარკი ხალხით იყო სავსე: ჯარისკაცები 
დროის მოსაკლავად გამოსულიყვნენ, ბავშვებიანი  ოჯახები მტრედებს საკენკს უყრიდნენ, 
ზოგიერთები გემების საყურებლად და   გაზეთების საკითხავად სანაპირო სკამებზე 
ჩამომსხდარიყვნენ. ვუყურებდი და  ვცდილობდი, თავი დამერწმუნებინა, ხვალ ფუსუნი, როგორც 
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ყოველთვის, ჩვეულ დროს მოვა-მეთქი. მაგრამ არც მეორე დღეს გამოჩენილა და არც 
მომდევნო ოთხ დღეს. 

  

ყოველდღე დათქმულ დროს მივდიოდი „მერჰამეთში“ და ველოდი. მივხვდი, რომ ადრე 
მისვლა და მისი ლოდინი ტკივილს უფრო მიმძაფრებდა, ამიტომაც   გადავწყვიტე, არავითარ 
შემთხვევაში არ მივსულიყავი დათქმულზე ადრე.  ორს  ხუთი წუთი რომ დააკლდებოდა, 
მოუთმენელი მღელვარებით შევდიოდი ოთახში. პირველ ათ-თხუთმეტ წუთს სიყვარულის 
ტკივილს იმედიც ერეოდა. ჩხვლეტებს  გულ-მუცელში ცხვირით და შუბლითაც კი შევიგრძნობდი. 
გავწევდი ფარდას და  ქუჩას გავცქეროდი. ხანდახან ნათურას მივაშტერდებოდი. ზოგჯერ ოთახს  
მივაწყ-მოვაწყობდი. ქუჩაში გამვლელთა ფეხის ხმასაც ვაყურადებდი. ქალის  ქუსლების 
გაბედული კაკუნი რამდენჯერმე მისას მივამსგავსე, მაგრამ გამვლელმა ფეხის შეუნელებლად 
ჩამიარა. იყო მომენტებიც, როცა შემოსასვლელ კარს ვიღაცა    მასავით ფრთხილად მიხურავდა,  
მაგრამ,  ჩემდა საუბედუროდ, სხვა აღმოჩნდებოდა. 

ნელ-ნელა ვრწმუნდებოდი, რომ ფუსუნი იმ დღეს აღარ მოვიდოდა. იმას, თუ როგორ გადიოდა 
მოლოდინის ათი-თხუთმეტი წუთი, აქ გამოფენილი საათი და ასანთის ნამწვები მოგითხრობთ. 
ოთახში ნერვიულად დავდიოდი და ფანჯარაში ვიყურებოდი, ხანდახან კუთხეში გავშეშდებოდი 
და საკუთარ ტკივილს ვუსმენდი. სახლის საათები კი წიკწიკებდა და წიკწიკებდა.. სევდის 
გასაქარვებლად და ყურადღების გადასატანად, ვცდილობდი, ყურადღება მოთამაშე წამებზე 
გამემახვილებინა. ჩვენი შეხვედრის დრო რომ ახლოვდებოდა, დღეს ნამდვილად მოვა-მეთქი, 
თავს ვირწმუნებდი და ამ აზრს გაზაფხულის ყვავილივით ველოლიავებოდი. იმ მომენტში 
მინდოდა, დრო რაც შეიძლება მალე გასულიყო, რომ ჩემი შეყვარებული გულში ჩამეკრა. მაგრამ 
ის ხუთი წუთი მთელ საუკუნეს გრძელდებოდა.. თან იმასაც ვხვდებოდი, რომ სინამდვილეში 
სულაც არ მინდოდა ამ წუთების გასვლა, რადგანაც შიში მქონდა, ვაითუ ფუსუნი ისევ არ მოვიდეს- 
მეთქი.. ორი საათი რომ გახდებოდა, რაღაც გაურკვეველი გრძნობა მეუფლებოდა, არ ვიცოდი, 
გამხარებოდა თუ, პირიქით, დავმწუხრებულიყავი, რადგანაც ყოველი შემდგომი წამი, ფუსუნის 
მოსვლის შესაძლებლობას ამცირებდა. ნავმისადგომიდან გამავალი გემის იმ მგზავრს ვგავდი, 
რომელსაც ყოველი მომდევნო წამი სატრფოსთან აშორებს. ამას ვგრძნობდი და ამიტომაც 
წამებისა და წუთების გარკვეულ შუალედებად დაყოფა დავიწყე. თავი დავირწმუნე, რომ არ 
შეიძლებოდა, ყოველი წამის გამო მეღელვა და მხოლოდ ყოველი ხუთი წუთის შემდეგ უნდა 
მენერვიულა. ამ მეთოდით, ხუთი წუთის ტკივილს ვაერთიანებდი. პირველი ხუთი წუთის გასვლის 
უგულებელყოფა უკვე შეუძლებელი რომ ხდებოდა, გულში თითქოს ლურსმანი ჩამაჭედესო, 
ისეთ ტკივილს ვგრძნოდი. მაგრამ თავს ვიჯერებდი, ფუსუნი ჩვენი შეხვედრების დროს ხუთ-ათ 
წუთს ყოველთვის იგვიანებდა- მეთქი (ეს მართალი იყო თუ არა, ამაზე მაშინ არ ვფიქრობდი). 
შემდგომი ხუთი წუთის განმავლობაში იმედიანად ვფიქრობდი, ცოტაც და ზარი დაირეკება და, 
როგორც ჩვენი მეორე შეხვედრისას მოხდა, ფუსუნი მოულოდნელად შემოვა-მეთქი. იმასაც 
წარმოვიდგენდი, რომ კარებს ვაღებდი და ფუსუნს ვტუქსავდი. ხანდახან დანახვისთანავე 
ვაპატიებდი და ვეფერებოდი. 

მალე ოცნებებს მოგონებებიც ერეოდა. ოთახში ყველაფერი ფუსუნს მაგონებდა, მაგალითად, 
ჩვენი პირველი შეხვედრისას ფუსუნმა რომ ჩაი დალია, ის ფინჯანი, ან კიდევ ეს პატარა 
ძველებური ვაზა, რომელიც ოთახში მოუთმენელი სიარულის დროს ეჭირა ხოლმე ხელში. 
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მხოლოდ მაშინ ვუსწორებდი თვალს სიმართლეს, როცა მეოთხე და მეხუთე ხუთწუთიანი 
ინტერვალიც გაივლიდა და გულისტკივილით ვაღიარებდი, ფუსუნი აღარ მოვა-მეთქი. ამ დროს 
კი ტკივილი ისე მიძლიერდებოდა, რომ ვეღარ ვუძლებდი და ავადმყოფივით ლოგინზე 
ვვარდებოდი. 

 

26. სიყვარულის ტკივილის ანატომიური ახსნა 

იმ  დღეებში  სტამბოლის  აფთიაქებში  ყველგან  ნახავდით    ტკივილგამაყუჩებელ 

„პარადისონის“ რეკლამას. ეს იყო პლაკატი, რომელზეც გამოსახული იყო  ადამიანის შინაგანი 
ორგანოები. იმისათვის, რომ მუზეუმის დამთვალიერებლისათვის მეჩვენებინა, თუ რა ადგილებში 
წამომივლიდა ხოლმე სიყვარულის ტკივილი,   პლაკატზე  მოვნიშნე 

  

შესაბამისი ორგანოები. რაც შეეხება მკითხველებს, რომლებსაც ჩემი მუზეუმი არ უნახავთ, 
შევეცდები ავუხსნა, რომ სპაზმი ყველაზე მტკივნეული საწყის მომენტში იყო და კუჭის მარცხენა 
ნაწილიდან იწყებოდა. როცა ტკივილი ძლიერდებოდა, როგორც ამ ნახატიდანაც ჩანს, სპაზმი 
სწრაფად ვრცელდებოდა მკერდსა და კუჭს შორის ნაწილში. შემდეგ უკვე ტკივილი მარცხნიდან 
მარჯვნივ გადადიოდა და ისეთი შეგრძნება მეუფლებოდა, თითქოს ვიღაცას სახრახნისი ან კიდევ 
დიდი რკინა გაეყაროს და კუჭიდან მუცლისკენ მწვავე იარებს მიტოვებდა. ხანდახან მეგონა, რომ 
შინაგან ორგანოებზე პატარა ზღვის ვარსკვლავები მიმეწება. სპაზმი ნელ-ნელა ძლიერდებოდა 
და შუბლს, ნიკაპს, ზურგს, მთელ სხეულსა და საერთოდ, ჩემს ოცნებებზეც კი ვრცელდებოდა და 
ისე მბოჭავდა, ვფიქრობდი, ცოტაც და გავიგუდები-მეთქი. როგორც სურათზეც გიჩვენეთ, 
ხანდახან მუცელზე, ჭიპის გარშემო მწვავე ტკივილი დამეწყებოდა ვარსკვლავისებურად, შემდეგ 
კი ყელსა და პირზე ისე მომაწვებოდა, თითქოს ჩემი დახრჩობა და მოკვლა უნდოდა. ბოლოს 
ტკივილებს ვეღარ ვუძლებდი და კანკალსა და სიმწრის კვნესას ვიწყებდი. ხელის კედელზე 
დარტყმა, გარკვეული მოძრაობების გაკეთება და სპორტსმენივით სხეულის გავარჯიშება ამ 
ტკივილს რამდენიმე წამით მავიწყებდა. მაგრამ ყველაზე წყნარ მომენტებშიც კი, ტკივილი ჩემს 
სისხლს ერეოდა დაუკეტავი ონკანიდან ჩამოღვენთილი წვეთივით და გამუდმებით მახსენებდა 
თავს. სპაზმი ხან ყელში მომაწვებოდა და ნერწყვის ყლაპვას მიშლიდა, ხანაც ზურგზე, მკლავებსა 
და მხრებზე ვრცელდებოდა. მაგრამ კუჭთან ამ ტკივილს მუდმივად ვგრძნობდი, რადგანაც კუჭი 
ამ დაავადების ცენტრი იყო. 

კარგად მესმოდა, რომ ეს ტკივილი გონებასა და სულთან იყო დაკავშირებული. მაგრამ 
მიუხედავად იმისა, რომ თავის ხელში აყვანას ვცდილობდი, მისგან თავის დასაღწევად გონების 
გაფილტვრას ვერ ვახერხებდი. მანამდე ასეთი რამე არ განმეცადა და ამიტომაც იმ სარდალს 
ვგავდი, პირველად რომ უწევს თავდასხმის მოგერიება. ამასთან, ტკივილს იმ იმედითაც 
ვუძლებდი, რომ ყოველდღე შეიძლებოდა, ფუსუნი აპარტამენტ „მერჰამეთში“ მოსულიყო. 
საოცნებოდ კი მიზეზებს რა დალევდა. 
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ცივ გონებაზე ყოფნისას, ვხვდებოდი, რომ ფუსუნი მსჯიდა, მარტო ნიშნობის გამო კი არა, არამედ 
იმიტომაც, ოფისში სიბელთან სექსის ამბავი რომ დავუმალე, ნიშნობაზე ვიეჭვიანე, ქენანი 
ჩამოვაშორე და, რაც მთავარია, საყურის ამბავი ვერ მოვაგვარე. ისიც კარგად მესმოდა, რომ 
ჩვენი ურთიერთობის აკრძალვით ფუსუნი საკუთარ თავსაც ისჯიდა. ამიტომ დარწმუნებული 
ვიყავი, რომ ამას დიდხანს თავადაც ვერ გაუძლებდა. ეს ტკივილი აუცილებელად უნდა 
მომეთმინა. მინდოდა, რომ ფუსუნს ჩემი მდგომარეობა გაეგო. ამაზე ფიქრს რომ ვიწყებდი, 
სინანულით ვივსებოდი და ტკივილი მიძლიერდებოდა. არ ვიცი რატომ, იქნებ იმიტომ, 
ეჭვიანობის გამო ქორწილის მოსაწვევი რომ გავუგზავნე, ან შეიძლება დაკარგული საყურის 
გამოც, ან იქნებ იმიტომ, მათემატიკას სათანადო დრო რომ ვერ დავუთმე, ანდა, რომ არ ავიღე 
საბავშვო ველოსიპედი და ერთ საღამოსაც ოჯახში არ ვესტუმრე. ეს სინანული კიდევ უფრო ღრმა 
იყო და ფეხებიდან პირდაპირ ფილტვებში მივლიდა და რაღაც უცნაურად მფიტავდა. ასეთ 
მომენტებში უკვე ფეხზე ვეღარ ვდგებოდი და „სინანულის“ გამო ლოგინზე დაწოლა მინდებოდა. 

ხანდახან მეგონა, რომ მთავარი პრობლემა მისაღები გამოცდები იყო. ზოგჯერ გაწბილებული 
წარმოვიდგენდი, როგორ ვამეცადინებდი ფუსუნს მათემატიკაში. გაკვეთილი კი შემდეგ 
თავდავიწყებულ სიყვარულში გადადიოდა. ეს ოცნება ტკივილს დროებით მინელებდა. ამ 
წარმოდგენებს განცდილი ბედნიერი წუთების მოგონებებიც ერეოდა. რაღაც მომენტში იმის გამო 
ვუჯავრდებოდი, ნიშნობაზე ცეკვის დროს მოცემული პირობა ყოველგვარი ახსნა-განმარტების 
გარეშე რომ დაარღვია და ჩემთან არ მოვიდა. იმაზეც ვბრაზობდი, რომ ნიშნობაზე მაეჭვიანა და 
სათსათელების ნაბოდვარი დაიჯერა. ყოველივე ამის გაანალიზებისას ვცდილობდი გამეგო, 
რისთვის მსჯიდა ფუსუნი. 

ჩემი წუხილის, იმედებისა და საკუთარი თავის მოსატყუებლად მოგონილი ამბების მიუხედავად, 
პარასკევს, სამის ნახევრამდე ფუსუნი ისევ რომ არ გამოჩნდა, საკუთარი მარცხი ვაღიარე. 
ტკივილი ახლა უკვე მომაკვდინებელი და გაუსაძლისი გახდა და ისე უმოწყალოდ გამომფიტა, 
როგორც ნადირი ანადგურებს თავის მსხვერპლს. მკვდარივით დავეგდე ლოგინზე. თეთრეულს 
მისი სუნი ჯერ კიდევ შერჩენოდა. ვიწექი და ექვსი დღის წინანდელ  ბედნიერ  ურთიერობას 
ვიხსენებდი.  ვერ  წარმომედგინა,  როგორ უნდა 

  

გამეგრძელებინა ცხოვრება უიმისოდ. რაღაც მომენტში ჩემს წუხილს ეჭვებიც დაემატა. ახლა 
დავასკვენი, რომ ფუსუნმა სხვა საყვარელი გაიჩინა. ეს ეჭვი ტვინიდან კუჭს გადაეცემოდა, 
სიყვარულის ტკივილს მიმძაფრებდა და მანადგურებდა. ამის წარმოდგენამ საბოლოოდ 
მომიღო ბოლო. მართალია, ამგვარი აზრი თავში ადრეც მომდიოდა, მაგრამ ახლა უკვე მის 
შეჩერებასა და უგულებელყოფას ვეღარ ვახერხებდი. ჩემი მეტოქე შეიძლებოდა ქენანიც 
ყოფილიყო და თურგაი ბეიც, იქამდე –    ზაიმი  ან ფუსუნით აღფრთოვანებული ნებისმიერი სხვა 
ვინმე. ჩემს შეყვარებულს ისე  მოსწონდა სექსი, რომ ბუნებრივადაც კი მეჩვენებოდა, ახლა ეს 
საქმე სხვასთანაც გაეგრძელებინა. თანაც, ჩემზე ნაწყენი იყო და შეიძლებოდა, ეს ერთგვარ 
შურისძიებად ექცია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ტვინის პატარა საღი ნაწილი მეუბნებოდა, ეს 
წარმოსახვა შენი ეჭვიანობის ნაყოფიაო, ამ საზიზღარ გრძნობას მთელი სხეულით  დავნებდი. 
ვიგრძენი, ფუსუნის სანახავად სასწრაფოდ ბუტიკ „შანზელიზეში“ რომ არ წავსულიყავი, შეიძლება 
დარდისა და მწუხარებისაგან გავგიჟებულიყავი. ქუჩაში გავვარდი. 
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მახსოვს, სწრაფი ნაბიჯით, ლამის სირბილით მივდიოდი თეშვიქიეს გამზირზე და გული 
გამალებით, მაგრამ იმედიანად მიცემდა. მარტო იმას ვფიქრობდი, მალე ვნახავ-მეთქი. იმ 
მომენტში არ ვიცოდი, რას ვეტყოდი. მარტო ის მაიმედებდა, რომ მისი დანახვისას ტკივილი 
დროებით მაინც შემიმსუბუქდებოდა. ვალდებული იყო, ჩემთვის მოესმინა. სათქმელი კი ბევრი 
გვქონდა. დაავიწყდა, ცეკვის დროს რაზე შევთანხმდით? სადმე იქვე კაფეში უნდა წავსულიყავით 
და სერიოზულად გველაპარაკა. 

ბუტიკ „შანზელიზეში“ შესვლისას  კარის  ზარი  რომ  დაირეკა, გული  ამიფანცქალდა. იადონი 
ვერ დავინახე, არ დამხვდა თავის ადგილზე. მაშინვე მივხვდი, რომ ფუსუნი იქ არ იყო, მაგრამ 
თავს ვირწმუნებდი, დაბნეულობისა და  სირცხვილისაგან უკანა  ოთახში დამემალა-მეთქი. 

– მობრძანდით, ქემალ ბეი. – მითხრა შენაი ჰანიმმა და ეშმაკურად გამიცინა. 

– ვიტრინაში თეთრი, ნაქარგებიანი საღამოს ჩანთა რომ დევს, იმისი ნახვა მინდოდა. – 

წავილუღლუღე. 

– ოჰ, არაჩვეულებრივი რამეა. ძალიან გემოვნებიანი კაცი ბრძანდებით. მაღაზიაში რამე ლამაზს 
მივიღებთ თუ არა, მაშინვე ამჩნევთ, იმიტომ რომ გესმით.. სულ  ახლახან ჩამომივიდა პარიზიდან. 
შიგნით საფულე და სარკე აქვს. ხელით ნამუშევარია. 

ნელ-ნელა გაემართა ვიტრინისაკენ, ისე, რომ გზაში ჩანთის ქება-დიდება არ შეუწყვეტია. 

უკანა ოთახში ფარდები იყო ჩამოფარებული, მაგრამ მაინც მოვახერხე და შევიხედე. ფუსუნი არც 
იქ იყო. ქალბატონმა მოქარგული ჩანთა რომ მომიტანა, მოთმინებით დავათვალიერე, ვითომ 
ძალიან მაინტერესებდა. მიუხედავად იმისა, ძალიან ძვირი დააფასა, შეუვაჭრებლად ვიყიდე. 
შენაი ჰანიმი ჩანთას პარკში მიდებდა და თან მეუბნებოდა, ყველა აღფრთოვანებულია თქვენი 
ნიშნობითო. იმისათვის, რომ რაიმე ძვირად ღებული კიდევ მეყიდა, თვალში რაც მომხვდა, 
კერძოდ, მაჯის საკინძებიც გავახვევინე. ქალის სიხარულით გაბადრულმა სახემ გამაბედვინა, 
რომ მეკითხა: –  რა მოხდა, ჩვენი ნათესავი გოგონა დღეს არ მოსულა? 

– ააა, არ იცით? ფუსუნმა უეცრად დატოვა სამსახური. 

– მართლა? 

მიხვდა, ფუსუნს ვეძებდი და ამას იქით მასთან მიმსვლელი აღარ ვიყავი. ძალიან დაკვირვებით 
შემომხედა, რომ გაეგო, რაში იყო საქმე. 

თავი ხელში ავიყვანე და აღარაფერი მიკითხავს. გულგრილად ჩავიყავი მარჯვენა ხელი ჯიბეში, 
არ მინდოდა, თვალში მოხვედროდა, ნიშნობის ბეჭედი რომ არ მეკეთა. ფულს რომ ვიხდიდი, 
ქალის თვალებში თანაგრძნობა დავინახე: მომეჩვენა, თითქოს ფუსუნის დაკარგვის ტკივილი 
ერთმანეთს გვაახლოებდა. არ მინდოდა დაჯერება, რომ იქ არ იყო და უკანა ოთახისკენ ერთხელ 
კიდევ გავაპარე მზერა. 

– ჰო, ეგრეა, –  მითხრა შენაი  ჰანიმმა, –  დღევანდელ ახალგაზრდებს  ფულის  შოვნა 
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შრომით კი არა, მარტივი გზებით უყვართ. 

ბოლო სიტყვებმა ტკივილი და ეჭვები გაუსაძლისად მიქციეს. მაგრამ მაინც მოვახერხე, შენაისგან 
ეს დამემალა. 

სიბელს ჩემი აღელვება არ გამოჰპარვია. თავდაპირველად არაფერი უკითხავს, მაგრამ 
ნიშნობიდან სამი დღის შემდეგ, ერთად რომ ვვახშმობდით, დელიკატურად და ტკბილად 
მითხრა, ბევრს სვამო. შემდეგ კი დაამატა: – რამე ხომ არ ხდება, საყვარელო? 

ვუპასუხე, ჩემს ძმასთან რაღაც უთანხმოება მაქვს ბიზნესში და ეს მანადგურებს-მეთქი. 

პარასკევს საღამოს, მუცლიდან ზემოთ და ნიკაპიდან ფეხებისკენ ორმხრივად მივლიდა სპაზმი. 
იმიტომ რომ არ ვიცოდი, ფუსუნი რას შვრებოდა. სიბელმა შეკითხვა ისევ გამიმეორა და მეც 
გავუმეორე ჩემი და ჩემი ძმის უთანხმოების გამოგონილი დეტალები. (ის, რაც გამოვიგონე, 
ღმერთმა ყველაფერი დიდი ხნის შემდეგ ზუსტად ამიხდინა). 

– კარგი, რა, ნუ ნერვიულობ. – მითხრა სიბელმა ღიმილით. – გინდა გითხრა, ზაიმი და მეჰმედი 
რაებს ხლართავენ, კვირას პიკნიკზე ნურჯიჰანს რომ დაუახლოვდნენ? 

27. ნუ გადაიწევი, ჩამოვარდები 

მინდა, აქ  გამოვფინო  თერმოსი  ჩაით,  „ტყუილი“  ტოლმა  პლასტმასის   კოლოფში, კვერცხები, 
ლიმონათ „მელთემის“ ბოთლები, ზაიმის ბებიის დროინელი ულამაზესი სუფრა და პიკნიკის 
კალათი. სიბელი და ნურჯიჰანი სახლისა და ეზოს დიზაინისადმი მიძღვნილ ფრანგულ 
ჟურნალებს კითხულობდნენ, რომელთა მიხედვითაც, კალათი ტრადიციისა და შთაგონების 
სინთეზია. ეს ნივთები პიკნიკს მახსენებს და იმისათვის მაქვს გამოფენილი, რომ 
დამთვალიერებლები სახლის    მხუთავი და ტკივილიანი  ატმოსფეროსგან გავათავისუფლო. 
მაგრამ აქვე მკითხველი და დამთვალიერებლები უნდა გავაფრთხილო: არ შეცდნენ და არ 
ეგონოთ, რომ თუნდაც წამით შევძელი ჩემი დარდისა და ტკივილის დავიწყება.. 

კვირა დილით ჯერ ბოსფორის სრუტეზე, ბუიუქდერეში წავედით ლიმონათ  „მელთემის“ 
ქარხანის დასათვალიერებლად. ქარხნის კედლები აჭრელებული იყო ინგეს სურათებითა და 
„მემარცხენეების“ ლოზუნგებით. ზაიმმა გვიჩვენა      საამქროები, სადაც ცისფერწინსაფრიანი და 
თავსაფრიანი მდუმარე ქალები და  საოცრად მხიარული და ენაწყლიანი საამქროს უფროსები 
მუშაობდნენ. მთელი    სტამბოლი „მელთემის“ რეკლამებით იყო აჭრელებული, ქარხანაში კი 
სულ   სამოცდაორი კაცი მუშაობდა. ნურჯიჰანსა და სიბელს ტყავის ჩექმები და ჯინსები ეცვათ და 
ზედ ლამაზი ქამრები ეკეთათ. შევხედე და მივხვდი, რომ აღარ მომწონდა  ქალიშვილების  
ზედმეტად  ევროპული ჩაცმულობა  და   ზედაპირული     თავისუფლება. ჩამომსხმელ საამქროს 
რომ ვათვალიერებდით, ვცდილობდი,     როგორმე დამეწყნარებინა გული, რომელიც 
გამუდმებით იმეორებდა: „ფუსუნ, ფუსუნ, ფუსუნ“. 

იქიდან ორი მანქანით ბელგრადის ტყესა და ბენთლერში წავედით. ევროპელებივით საპიკნიკედ 
მოვკალათდით. ავირჩიეთ ადგილი, რომელიც ბენთლერს გადაჰყურებდა. სწორედ ეს ადგილი 
აქვს დახატული ას სამოცდაათი წლით ადრე ევროპელ მხატვარ მელინგს. შუადღისას მიწაზე 
გავწექი და მოწმენდილი ცას მივაპყარი თვალი. მახსოვს, აღფრთოვანებული ვიყავი სიბელის 
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სილამაზითა და დახვეწილობით. ის და ზაიმი ძველი საქანელას განახლებას ცდილობდნენ 
ახალი თოკებით. ცოტა ხანს მეჰმედსა და ნურჯიჰანს კენჭობანა ვეთამაშე. მთელი ძალით 
შევისუნთქე ტბიდან მობერილი ფიჭვისა და ვარდის სურნელიანი გრილი სიო. ვიფიქრე, ჩემი 
ცხოვრება ღვთის უანგარო წყალობაა, მე კი ამ სილამაზეს ვწამლავ სიყვარულის ტკივილით, 
რომელიც ჩემს გულ- 

  

გვამს სიკვდილივით დაეუფლა-მეთქი. ვხვდებოდი, რომ ეს უდიდესი სისულელე, მეტიც, ცოდვაც 
კი იყო. მრცხვენოდა, ფუსუნის გამო ასე რომ ვიტანჯებოდი. ეს სირცხვილი საკუთარი თავის 
რწმენას მისუსტებდა და ამ სისუსტის გამო ეჭვიანობას ვიწყებდი. მეჰმედი, რომელსაც თეთრი 
პერანგი და აჭიმიანი შარვალი ეცვა და ჰალსტუხი ეკეთა, გულმოდგინედ აწყობდა სუფრას. 
მაყვლის დაკრეფის საბაბით ზაიმი და ნურჯიჰანი განცალკევდნენ, რაც მსიამოვნებდა, რადგან ეს 
მაძლევდა საფუძველს, მეფიქრა, ზაიმს ფუსუნი არ აინტერესებს-მეთქი. მაგრამ, რა თქმა უნდა, ეს 
იმას არ ნიშნავდა, რომ ფუსუნი ქენანს ან სხვა ვინმეს არ ხვდებოდა. ზოგჯერ ვახერხებდი, მასზე 
არ მეფიქრა მეგობრებთან საუბრის, ბურთის თამაშის დროს ან სიბელს ბავშვივით რომ 
ვაქანავებდი.. შემდეგ კონსერვის გასახსნელით, რომელიც თურქეთში ის-ის იყო შემოვიდა, 
ნიშნობისბეჭდიანი თითი ღრმად გადავიჭერი და სისხლი წამსკდა.. ვერაფრით მოვახერხე 
სისხლის შეჩერება. ალბათ იმიტომ, რომ სიყვარულით ვიყავი მოწამლული.. 

გრძნობებს აყოლილი, საქანელაზე დავჯექი და მთელი ძალით გავაქანე. მეჩვენებოდა, რომ 
მუცლის ტკივილი მიმსუბუქდებოდა, როდესაც ზემოდან სწრაფად ვეშვებოდი. საქანელას 
მსხვილი თოკები ჭრიალებდა, მე კი თავი უკან გადავწიე და გადავეკიდე. ასე სიყვარულის 
ტკივილი მიამდებოდა, თითქოს მიყუჩდებოდა კიდეც. 

– რას შვრები, ქემალ, გაჩერდი, ნუ გადაეკიდე, ჩამოვარდები! – მიყვიროდა სიბელი. 

შუადღის მზეზე ჩრდილშიც კი ცხელოდა. სიბელს ვუთხარი, სისხლი ვერ გავიჩერე, თავს 
შეუძლოდ ვგრძნობ, ამერიკულ საავადმყოფოში წავალ, თითს გავაკერვინებ-მეთქი. 
გაკვირვებისგან თვალები გაუფართოვდა. 

– კი მაგრამ, საღამომდე ვერ მოიცდი? – მკითხა და სისხლის შეჩერებას შეეცადა. 

მინდა, მკითხველებს გაგიმხილოთ: სისხლი რომ არ შეჩერებულიყო, თითზე ჭრილობას ძალით 
ვიხსნიდი. 

– ვერა, ვერ მოვიცდი. მოდი ამ მშვენიერ პიკნიკს ნუ ჩავშლით. ორივენი რომ წავიდეთ, 
სირცხვილი იქნება.. ჯობია დარჩე, საყვარელო, და საღამოს ამათ გამოჰყვე. 

მანქანისკენ გავემართე. ჩემი საცოლე ისე გაგებით მიყურებდა, რომ შემრცხვა. 

– კი მაგრამ, რა დაგემართა? – მარტო ეს მკითხა, თუმცა მიხვდა, გაჭრილ თითზე უფრო რაღაც 
სხვა რომ მაწუხებდა. 

როგორ მინდოდა, ტკივილისა და ვნების გასაქარვებლად იმ მომენტში მოვხვეოდი და, სხვა თუ 
არაფერი, ტკივილი გამეზიარებინა.. მაგრამ სიბელისთვის ერთი ტკბილი სიტყვაც არ მითქვამს, 
ისე აღელვებული და გახევებული ჩავჯექი მანქანაში. ზაიმსა და ნურჯიჰანს მაყვალი დაეკრიფათ. 

-118- 
 



ჩემი მეგობარი დანახვისთანავე მიხვდა, რომ რაღაცაში იყო საქმე და მანქანისკენ გამოემართა. 
დარწმუნებული ვიყავი, ზაიმისთვის თვალებში რომ შემეხედა, იმწამსვე გაიგებდა, სად მივდიოდი. 
მანქანიდან ცალი თვალით გავხდე ჩემს საცოლეს. არ მინდა, მკითხველმა უგულო არსებად 
ჩამთვალოს და ამიტომ არ აღგიწერთ მის დამწუხრებულ  და იმედგაცრულებულ გამოხედვას. 

ზაფხულის ნათელი და ცხელი დღე იყო. ისე გიჟივით მივაქროლებდი მანქანას, რომ 
ბენთლერიდან ნიშანთაშიში ზუსტად ორმოცდაშვიდ წუთში ჩავედი. რაც უფრო მაგრად ვაჭერდი 
გაზს ფეხს, უფრო გამეტებით მიცემდა გული და მიძლიერდებოდა იმედი, რომ ფუსუნი 
„მერჰამეთში“  აუცილებლად  მოვიდოდა.  ჩვენს  პირველ შეხვედრაზეც   ხომ რამდენიმე დღის 
შემდეგ მოვიდა.. მანქანა დავაყენე. დროზე თოთხმეტი წუთით  ადრე მივედი. (მართლაც 
დროულად გავიჭერი  თითი). აპარტამენტ  „მერჰამეთისკენ“  რომ გავრბოდი, შუა ხნის 
ქალბატონმა თითქმის ყვირილით შემაჩერა. 

– ქემალ ბეი, ქემალ ბეი, ძალიან იღბლიანი ბრძანდებით. 

შევბრუნდი და რა ბრძანეთ-მეთქი, ვკითხე. გონება დავძაბე, რომ ქალბატონის ვინაობა 
გამეხსენებინა. 

– ხომ გახსოვთ, ნიშნობაზე ჩვენს მაგიდასთან მობრძანდით და დავნაძლევდით, როგორ 

  

დამთავრდებოდა სერიალი „ძებნილი“.. ჰოდა, თქვენ გაიმარჯვეთ, ქემალ ბეი!  დოქტორ 
კიმბლიმ ბოლოს, როგორც იქნა, თავისი უდანაშაულობა დაამტკიცა. 

– უი, მართლა? 

– პრიზისთვის როდის მობრძანდებით? 

– ვნახოთ, შევეცდები მოვიდე. – ესა ვთქვი და გავიქეცი. 

ქალის ნათქვამი და ფილმის ბედნიერი დასასრული იმის ნიშნად ჩავთვალე, რომ ფუსუნი 
აუცილებლად მოვიდოდა. დარწმუნებული ვიყავი, რომ ათ-თხუთმეტ წუთში, ჩემს შეყვარებულს 
გახელებით და მგზნებარედ შევუერთდებოდი. ხელის კანკალით ამოვიღე გასაღები და სახლში 
შევედი. 

 

28. მანუგეშებელი ნივთები 

თხუთმეტი წუთი გავიდა, ფუსუნი კი არ ჩანდა. მკვდარივით დავეგდე საწოლზე. ტკივილი 
მუცლიდან მთელ სხეულში გავრცელდა. მომაკვდავ ცხოველს ვგავდი, თავის ორგანიზმს 
ყურადღებით და უიმედოდ რომ უსმენს. მსგავსი ტკივილი მანამდე არ განმეცადა, მთელი სხეული 
გამიშეშდა.. ვიცოდი, რომ აუცილებლად უნდა წამოვმდგარიყავი და ყურადღება სხვა რამეზე 
გადამეტანა. გასათავისუფლებლად, უპირველესად, ამ ოთახსა და ფუსუნის სუნით გაჯერებულ 
თეთრეულსა და ბალიშს უნდა მოვშორებოდი. ეს კი კარგად მესმოდა, მაგრამ შესრულების თავი 
არ მქონდა. 
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უკვე ვნანობდი, მხიარული პიკნიკიდან რომ წამოვედი. სიბელთან მთელი კვირის განმავლობაში 
სექსი არ მქონია. გრძნობდა, რაღაც რომ ხდებოდა, მაგრამ ვერ ხვდებოდა 

–   რა.  პირდაპირ  კითხვასაც  ერიდებოდა.  არადა,  როგორ    მჭირდებოდა   სიბელის 
გულისხმიერება.. ვიფიქრე, ახლა საცოლის გვერდით რომ ვიყო, ჩემს  გახალისებას შეძლებდა-
მეთქი. მაგრამ მანქანაში ჩაჯდომა და უკან დაბრუნება კი არა, განძრევაც არ შემეძლო. ძალ-ღონე 
გამომეცალა. მუცლიდან, ზურგიდან და  ფეხებიდან მოვლილი სპაზმების მოგერიებასა და 
ყურადღების სხვა რამეზე  გადატანას ვეღარ ვახერხებდი. მივხვდი თუ არა ამას, ვიგრძენი, რომ 
დავმარცხდი,  სინანული გამიჩნდა, სიყვარულის ტკივილივით მძაფრი და მღრღნელი. უცნაური  
გუმანი მეუბნებოდა, თუკი ამ საშინელ ტკივილს, ამოსუნთქვის საშუალებას რომ არ  მაძლევს, 
დავძლევ, ფუსუნს აუცილებლად მალე შევხვდები-მეთქი. ტვინის პატარა  ნაწილს კიდევ შეეძლო 
საღად აზროვნება და ჩამჩურჩულებდა, ეს ილუზიააო, მაგრამ  თავს ვერ ვაიძულებდი, მისთვის 
დამეჯერებინა (თან მეშინოდა, რომ გავიდე, ვაითუ მოვიდეს და ვერ ვნახო-მეთქი). 

ტკივილი რომ წამომივლიდა, ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს სისხლსა და ძვლებში პატარა 
მაშხალებს მიფეთქებდნენ. ხანდახან ტბილ მოგონებებში გადავეშვებოდი, რომელიც ხან ათი-
თხუთმეტი წუთით, ხან მხოლოდ რამდენიმე წამით მაძლევდა შვებას, მაგრამ ამას ტკივილის 
ახალი ტალღა მოჰყვებოდა ხოლმე, რომელიც წინანდელზე უფრო მძაფრი იყო და ამ მომენტის 
სიცარიელეს მაგრძნობინებდა. ეს სიცარიელე გასაგიჟებელი სისასტიკით ზურგსა და მკერდში 
ტკივილს მიძლიერებდა და ფეხებში ძალას მართმევდა. არ ვიცი როდის, მაგრამ რაღაც 
მომენტში აღმოვაჩინე, რომ ამ უძლიერესი სპაზმური შეტევისგან თავის დასაცავად საერთო 
მოგონებებთან დაკავშირებული რომელიმე ნივთის ხელში აღება ან მისი პირში ჩადება და 
გასინჯვა შვებას მგვრიდა. მაგალითად, იმხანად ნიშანთაშის საკონდიტროებში იყიდებოდა 
ნიგვზიან-ქიშმიშიანი ნაზუქი, რომელიც ფუსუნს ძალიან უყვარდა და ჩვენი შეხვედრებისას ხშირად 
ვუმასპინძლდებოდი. როგორც კი მოვკბიჩე, იმ წუთასვე გამახსენდა, თუ რაზე ვსაუბრობდით 
ნაზუქის ჭამისას (აპარტამენტ „მერჰამეთის“ კარისკაცის ცოლს,  ჰანიფე ჰანიმს, ფუსუნი ზედა 
სართულის მცხოვრებ სტომატოლოგის პაციენტი ეგონა  და ამაზე ბევრს ვიცინოდით). 
ვიხსენებდი, როგორ დაიჭერდა ფუსუნი დედაჩემის  ერთ-ერთი კარადიდან აღებულ ძველ 
სარკეს ხელში მიკროფონივით და ცნობილ მომღერალს, ჰანაბ 

  

სერინქანს ბაძავდა; ხანდახან მამიდა ნასიბე, ჩვენთან საკერავად რომ მოდიოდა და ფუსუნი 
მოჰყავდა, დედა ჩვენს სათამაშოებს აძლევდა გასართობად. ერთი ასეთი სათამაშო იყო ანკარის 
ექსპრესი, რომელიც შემთხვევით ვიპოვეთ ოთახში და ფუსუნი იმით ბავშვივით ერთობოდა; 
ზოგჯერ ძველი სათამაშო რევოლვერით ვთამაშობდით, ჩახმახს გამოვკრავდით და შემდეგ 
იარაღის ნაწილებს სიცილ-კისკისით ოთახის კუთხეებში ვეძებდით. მახსოვს, რომ თითოეული ამ 
ნივთის ხელში აღება მანუგეშებდა და შვებას მგვრიდა. ბედნიერი დღეების შემდეგ, შიგადაშიგ 
მწუხარებისა და დუმილის შავი ღრუბელიც გადაგვივლიდა ხოლმე, აქ გამოფენილი საშაქრე 
სწორედ ერთ ასეთ დღეს მაგონებს: ფუსუნმა საშაქრე ხელში აიღო და მკითხა, გინდოდა, 
სიბელზე ადრე გაგეცანიო? 
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ყველა ეს ნივთი ცოტა ხნით მანუგეშებდა, მაგრამ უკვე გამოცდილი მქონდა, რომ შემდეგ 
აუტანელი  ტკივილი  მეუფლებოდა.  ასეთ  დროს  ლოგინიდან  ვერ  ვდგებოდი –   არ შემეძლო. 
დაწოლილს უფრო მეადვილებოდა ოცნებებსა და მოგონებებში გადაშვება. 

სიყვარულობის დაწყებამდე ფუსუნი თავის საათს აკურატულად დებდა ლოგინის თავთან, 
პატარა მაგიდაზე. უკვე მთელი კვირის განმავლობაში ვამჩნევდი იქვე ფუსუნის სიგარეტის 
ნამწვიან საფერფლეს. ხელში ავიღე, დავყნოსე, ტუჩებს შორის ჩავიდე, ვიფიქრე, მოვუკიდებ და 
მოვწევ-მეთქი (ალბათ იმ მომენტში ეს შვება იქნებოდა), მაგრამ შემეშინდა, არ გათავდეს და 
გაქრეს-მეთქი და უმალვე გადავიფიქრე. როგორც ყურადღებიანი ექთანი ამუშავებს და ახვევს 
ჭრილობას, მეც, ნამწვის ის ნაწილი, რომელსაც ფუსუნის ტუჩების ნაკვალევი შერჩენოდა, 
მსუბუქად და ფაქიზად მოვისვი ლოყებზე, თვალებზე, შუბლსა და კისერზე. იმ მომენტში თვალწინ 
სულ სხვა ბედნიერი სამყარო, სამოთხის სცენები, ბავშვობის ტკბილი მოგონებები (მაგალითად, 
როგორ მასეირნებდა ხოლმე ფატიმა ჰანიმი თეშვიქიეს მეჩეთში) გამიცოცხლდა. მაგრამ ცოტა 
ხანში ისევ ჩამითრია ბობოქარი ზღვის ტალღასავით ძლიერმა ტკივილმა. 

ხუთი ხდებოდა, მე კი თავს ვერ ვწევდი. გამახსენდა, ბაბუას გარდაცვალების შემდეგ ბებიამ, 
დარდისთვის რომ გაეძლო, არათუ საწოლი, ოთახიც რომ შეიცვალა. ვიფიქრე, ძალ-ღონე უნდა 
მოვიკრიბო და ამ ლოგინის, ოთახისა და სიყვარულის მოგონებებით გაჯერებული ნივთებისგან 
აუცილებლად უნდა გავთავისუფლდე-მეთქი. მაგრამ თავს ვერ ვაიძულებდი, რომ ეს მექნა, 
რადგანაც სინამდვილეში, თითოეული ამ საგნის მოფერება და გულში ჩაკვრა მინდოდა. 
ნივთების მანუგეშებელ ძალას ვერ ვუძლებდი, ალბათ, ბებიაჩემზე ბევრად უფრო სუსტი ვიყავი.. 
ეზოდან შემოსულმა ფეხბურთის მხიარულად მოთამაშე ბავშვების ყვირილმა და ჟრიამულმა 
გვიანობამდე მიმაჯაჭვა ლოგინს. 

საღამოს სამი ჭიქა არაყი დავლიე. ამ დროს სიბელმაც დამირეკა და თითი როგორ გაქვსო, 
მკითხა. მხოლოდ მაშინ შევნიშნე, რომ ჭრილობა თითზე უკვე შემხორცებოდა. 

ამგვარად, ივლისის შუა რიცხვებამდე, ყოველდღე, ორ საათზე, „მერჰამეთში“ დავდიოდი. 
შევამჩნიე, რომ ფუსუნის არმოსვლით გამოწვეული ტკივილი  უწინდელივით მწვავე და 
გაუსაძლისი აღარ იყო. თავსაც ვირწმუნებდი, ფუსუნის გარეშე ცხოვრებას ნელ-ნელა უკვე 
შევეჩვიე-მეთქი. მაგრამ ტყუილი იყო.. იმ მომენტში,   თავს სხვადასხვა ნივთებით ვირთობდი.. 
ნიშნობის შემდგომი კვირიდან უკვე მივხვდი, რომ ხან უფრო მძაფრად, ხანაც შედარებით 
ნაკლებად, მაგრამ მაინც, გამუდმებით მასზე ვფიქრობდი. მათემატიკოსი ჩემს მდგომარეობას ასე 
განგიმარტავდათ: ჯამური  ტკივილი კი არ მცირდებოდა, არამედ, პირიქით, გამუდმებით 
იზრდებოდა იმედის კლების პროპორციულად. „მერჰამეთში“ უკვე ინსტიქტურად დავდიოდი, 
რომ მისი  ნახვის იმედი საბოლოოდ არ გადამეწურა ჩემი თავისთვის.. 

იმ ორი საათის განმავლობაში, რაც ბინაში ვიყავი, ძირითადად ვიწექი და ვოცნებობდი. ხელში 
მეჭირა რომელიმე ნივთი, რომელიც ჩვენი ბედნიერების წუთებს მაგონებდა, მაგალითად, 
კაკლის სატეხი, რომლითაც ფუსუნი თავს შეიქცევდა ხოლმე ან ეს ბალერინიანი ძველი საათი, 
ჯერ კიდევ ფუსუნის ხელის სურნელი რომ შერჩენოდა და სხვა.. ამ საგნების სახეზე, შუბლზე, 
ყელზე დადება, გარკვეულ შვებას მგვრიდა. ორი საათის შემდეგ კი (ანუ ჩვენი არაჩვეულებრივი 
სექსის შემდეგ რომ ვიღვიძებდით, ზუსტად იმ დროს), დარდისა და წუხილისაგან დაღლილი, 
ვცდილობდი, ჩემს ჩვეულ ცხოვრებას დავბრუნებოდი. 
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ცხოვრების ხალისი დავკარგე. სიბელთან მოვიმიზეზე, „სათსათში“ ჩვენი  შეხვედრების შესახებ 
ყველამ იცის და ამიტომ დროებით იქ სექსისგან თავი  შევიკავოთ-მეთქი. ჩემი საცოლე შეაშფოთა 
ჩემმა უგუნებობამ და უსახელო    დაავადებამ. ერთგვარ ქორწინებისწინა მამაკაცურ 
მღელვარებად ჩათვალა. ამ  დაუდგენელმა ავადმყოფობამ სერიოზული გაგხადა, ასეთი კი 
უფრო მომწონხარო,   მეუბნებოდა. ხანდახან თავს დამნაშავედ გრძნობდა ჩემი დარდიანობის 
გამო და   ამიტომ საოცრად თბილად მექცეოდა. მეც თავს ვევლებოდი. მანამდე რომ არ  
ვყოფილვართ, ისეთ რესტორნებში, ახალ ნაცნობებთან, კლუბებში და წვეულებებზე   
დავდიოდით. ბოსფორის სრუტის რესტორნების ხშირი სტუმრებიც ვიყავით, სადაც  1975 წლის 
ზაფხულში სტამბოლის არხეინი და ნეტარი ბურჟუაზია ერთმანეთის სანახავად დადიოდა. 
ნურჯიჰანს მეჰმედსა და ზაიმს შორის არჩევანის გაკეთება  უჭირდა, რაზედაც მე და სიბელი ბევრს 
ვიცინოდით. ბედნიერება ჩემთვის უკვე აღარ იყო დაბადებითვე მონიჭებული პრივილეგია თუ 
ღვთის ბოძებული საჩუქარი. ის უკვე  გადაიქცა წყალობად, რომლის შენარჩუნებაც მხოლოდ 
იღბლიანებს, ჭკვიანებსა და  დაკვირვებულებს შეუძლიათ დიდი ძალისხმევით. ერთ საღამოს 
ბოსფოსრის  სანაპიროზე „მეჰთეფის“ ნავმისადგომის გვერდით პატარა ბარს ვესტუმრეთ. ბარს 
დაცვაც ჰყავდა. მაგიდასთან სიბელი სხვებთან ერთად მხიარულობდა, როდესაც ჩემი და თურგაი 
ბეის თვალები შეხვდა ერთმანეთს.. „გაზელის“ წითელ ღვინოს სვამდა. გული ისე ამიჩქარდა, 
თითქოს ფუსუნი დამენახოს. საშინლად ვიეჭვიანე. 

 

29. უკვე ყოველ წუთს მასზე ვფიქრობდი 

იმის მაგივრად, რომ თურგაი ბეი ზრდილობიანად მომსალმებოდა და გაეღიმა, თავი გვერდით 
მიაბრუნა, რამაც მოსალოდნელზე მეტად გამაბრაზა. საღი გონება მეუბნებოდა, ალბათ იმიტომ, 
ნიშნობაზე რომ არ დაპატიჟეო, მაგრამ უფრო მეტად იმის მეშინოდა, ჩემზე გაჯავრებული ფუსუნი 
შურის საძიებლად მას არ დაჰბრუნებოდა. ამის გაფიქრებაც კი მაგიჟებდა და მადარდიანებდა. 
უცებ მომინდა, მივვარდნოდი და მეკითხა, თავი რატომ მიაბრუნე-მეთქი. ვინ იცის, იქნებ  შიშლის 
„საიდუმლო“  სახლში ფუსუნთან  სექსი  ამ შუადღეზეც კი ჰქონდა. მივხვდი, ისიც კი გამაგიჟებდა, 
ფუსუნი უბრალოდ რომ ენახა და დალაპარაკებოდა. ის, რომ თურგაის ფუსუნი ჩემზე ადრე 
შეუყვარდა და მის გამო მანაც ჩემნაირი ტკივილი გადაიტანა, კი არ მიმსუბუქებდა დამამცირებელ 
გრძნობას,  რასაც მისდამი განვიცდიდი, არამედ უფრო მიმძაფრებდა. ბარში კარგა გვარიანად 
გამოვთვერი. რაც დრო გადიოდა, სიბელი უფრო თბილი და მომთმენი ხდებოდა.  ჩემს საცოლეს 
მოვეხვიე და პეპინო დი კაპრის სიმღერა „მელანქოლიაზე“ ვიცეკვეთ. 

ეჭვიანობა იმ საღამოს როგორღაც ჩავახშე სასმელით, მაგრამ მეორე დილით გაღვიძებისთანავე 
ისევ იგივე გრძნობა დამეუფლა საშინელი თავის ტკივილის თანხლებით. დავრწმუნდი, რომ 
ტკივილი მინელდებოდა კი არა, პირიქით, ყოვედღიურად სულ  უფრო   და  უფრო   
მიძლიერდებოდა.  იმ  დილით  „სათსათში“   მისვლისთანავე (კედლიდან ინგე კვლავაც 
მომხიბვლელად მიღიმოდა), ვცდილობდი, მთელი ყურადღება საქმეზე გამემახვილებინა, 
მაგრამ დღის განმავლობაში დანამდვილებით მივხვდი, რომ, რაც დრო გადიოდა ფუსუნის 
დავიწყებას ვერ   ვახერხებდი და გამუდმებით მასზე ვფიქრობდი. 
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ისევე როგორც რამდენიმე დღის წინ, ღმერთს მის დავიწყებას ვთხოვდი.. მაგრამ არც 
მოგონებები მიქრებოდა და არც ტკივილი მინელდებოდა. ყოველ დილით იმედიანად ვდგებოდი 
და ვფიქრობდი, ეს დღე უფრო იღბლიანი გამოდგება და ფუსუნის დავიწყებას შევძლებ-მეთქი, 
მაგრამ მუცლის სპაზმების სიხშირე და სიძლიერე არ იცვლებოდა. ეს ტკივილი ჰგავდა მბოლავ 
ლამპას, რომელიც სხეულში მენთო და შიგნეულობას მიჭვარტლავდა. როგორ მინდოდა, 
ნაკლები მედარდა და დროთა განმავლობაში დამევიწყებინა. უკვე ძალიან ცოტა იყო წუთები 
ჩემს ცხოვრებაში, მასზე რომ არ ვფიქრობდი, უფრო სწორად, ასეთი მომენტი სულ არ დგებოდა.. 
შეიძლება ასეთი მხოლოდ რამდენიმე წამი ყოფილიყო.. ეს „ბედნიერება“ წამიერად 
გაიელვებდა, შემდეგ 

  

კი სახლის სადარბაზოებში დამონტაჟებული ავტომატური ელექტრონათურებივით, ორგანიზმში 
უმალ მენთებოდა შავი ნათურა, რომელიც გულ-მუცელს და ფილტვებსა მიწამლავდა, სუნთქვას 
მიკრავდა და მთელი ძალ-ღონე უნდა მომეკრიბა, რომ არსებობა გამეგრძელებინა. 

როგორ მინდოდა, ყველაზე მძიმე წუთებში, ფუსუნი მენახა, ტკივილის დასაამებლად 
დავლაპარაკებოდი, ჩემი გრძნობები გამეზიარებინა, ან ვინმეზე მეეჭვიანა და მასთან მეჩხუბა. 
ოფისში ქენანს რომ დავინახავდი, თავის შეკავებას ძლივს ვახერხებდი, რადგანაც გიჟური 
ეჭვიანობა მიპყრობდა. დარწმუნებულიც რომ ვყოფილიყავი, ფუსუნს ქენანთან არანაირი 
ურთიერთობა რომ არ ჰქონდა, მის შესაძულებლად ისიც მეყოფოდა, ნიშნობაზე რომ გადაეკიდა, 
ხოლო ჩემმა შეყვარებულმა კი მასზე მაეჭვიანა. ნაშუადღევს თავი გამოვიჭირე, რომ მიზეზს 
ვეძებდი ქენანის სამსახურიდან გასაგდებად. ნამდვილად მუხანათი ვინმე იყო. უცებ შვება 
ვიგრძენი, რადგანაც გავიფიქრე, შუადღის შესვენება ახლოვდება, „მერჰამეთში“ წავალ და 
ფუსუნს დაველოდები-მეთქი. თუმცა იქვე  შიშმა შემიპყრო, ნაშუადღევს ფუსუნი რომ არ მოვიდეს, 
მოლოდინის ტკივილს  ნამდვილად ვეღარ გავუძლებ-მეთქი. იმის გაფიქრებაც კი არ შემეძლო, 
ხვალაც არ მოვა-მეთქი.. 

იმ დროს ერთი რამ მართლაც მიკვირდა: ამ ტკივილს ამხელა კაცი ძლივს ვუძლებ და ფუსუნი 
ნეტავ ამის მსგავს რამეს თუ განიცდის, როგორ იტანს-მეთქი. ამაზე კი ასეთი პასუხი მქონდა: 
ალბათ, სასწრაფოდ ჩემი შემცვლელი მოძებნა, თორემ ამას როგორ გაუძლებდა-მეთქი. ვინ 
იცის, სამოცდათოთხმეტი დღის წინ პირველად ჩემთან დაწყებულ სასიყვარულო ნეტარებას 
დღეს ვისთან იზიარებდა.. მე კი, ყოველდღე ტკივილებით შებოჭილი, ლოგინზე მკვდარივით 
ვეგდე და სულელივით ველოდი. არადა სულელი ნამდვილად არ ვიყავი: აშკარად მის მახეში 
გავები. ერთად ძალიან ბედნიერები ვიყავით, თანაც ნიშნობაზე ცეკვის დროს, ჩემი ეჭვების 
მიუხედავად, ხომ დამპირდა, ხვალ გამოცდის შემდეგ მოვალო. თუკი ნიშნობაზე გაჯავრდა და 
ჩემთან ურთიერთობა გაწყვიტა, მისი ნება იყო, მაგრამ რატომ მომატყუა, ხვალ მოვალო? 
ტკივილი კამათისა და ჩხუბის სურვილად მექცა, მინდოდა, მისთვის ყველაფერი მეთქვა. 
როგორც წინა დღეებში, ახლაც წარმოვიდგინე, როგორ ვკამათობდით.. შემდეგ ამ წარმოსახვას 
მოგონებები და ჩვენი ერთად ყოფნის საუკეთესო მომენტები შეერია და გული მომილბა. შემდეგ 
ისევ გამახსენდა, რაშიც ვადანაშაულებდი და ისევ წავეჩხუბე. იმის გამო ვუბრაზდებოდი, 
პირდაპირ რომ არ მითხრა, გტოვებო.. დავუშვათ, გამოცდა ვერ ჩააბარა. ამაში დამნაშავე მე ხომ 
არ ვიყავი, ნუთუ იმის ღირსიც არ გავხდი, ეთქვა, დავშორდეთო? ალბათ, დაავიწყდა, სიცოცხლის 
ბოლომდე ერთად ყოფნას რომ მპირდებოდა.. ბოლო შანსი მაინც ხომ უნდა მოეცა? როგორც კი 
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საყურეს ვიპოვიდი, აუცილებლად დავუბრუნებდი.. ნუთუ ჰგონია, რომ სხვა ჩემსავით შეიყვარებს? 
საწოლიდან წამოვდექი და მისთვის ყოველივე ამის თქმა მომინდა. სასწრაფოდ ქუჩაში 
გავვარდი. 

30. ფუსუნი უკვე აღარ არის 

თითქმის სირბილით მივდიოდი მათი სახლისკენ. ალადინის დუქნამდეც არ ვიყავი მისული, რომ 
უდიდესმა სიხარულმა და მღელვარებამ შემიპყრო. არც კი მჯეროდა, რომ მალე ფუსუნს 
ვნახავდი.. ივლისის სიცხით შეწუხებულ კატას კუთხეში ჩრდილი ეპოვნა და გაწოლილიყო.. თავს 
ვკითხე, მის სახლში მისვლა აქამდე როგორ არ მომაფიქრდა- მეთქი. მუცლის მარცხენა ზედა 
კუთხეში ტკივილი ცოტათი შემიმსუბუქდა. მუხლებსა და ზურგში უკვე აღარ ვგრძნობდი 
უღონობას. სახლს მივუახლოვდი.. გული ამიჩქარდა.. ახლა უკვე იმის შიშმა შემიპყრო, ვაითუ იქ 
არ დამხვდეს, ან რა ვუთხრა, ან კარი დედამისმა რომ გამიღოს, როგორ შევხვდე-მეთქი. რაღაც 
მომენტში ისიც კი ვიფიქრე, რომ ჩვენი საბავშვო ველოსიპედის მოსატანად სახლში 
დავბრუნებულიყავი. თუმცა იმასაც ვხვდებოდი, რომ, როგორც კი ერთმანეთს დავინახავდით, 
მიზეზების გამოგონება უკვე აღარ დამჭირდებოდა. ქუიულუ ბოსთანის ქუჩაზე პატარა სახლის 
სადარბაზოში ისე შევედი, როგორც ზღაპარში, მთვარეულივით ავედი მეორე სართულზე და 
ზარი დავრეკე. დაინტერესებულ დამთვალიერებლებსაც ვთხოვ, აქვე გამოფენილი ზარი  
დარეკოს 

  

(იმხანად სტამბოლში მოდაში გახლდათ ჩიტის ჭიკჭიკისხმიანი ზარი), რათა უკეთ შეიგრძნოს, 
როგორ ამომიჯდა გული და როგორ გამეჩხირა ყელში აღელვებისგან რაღაცა. 

კარი დედამისმა გამიღო და პირველად ისე შემხედა, როგორც კარდაკარ მოხეტიალე, უცხო 
დაუპატიჟებელ გამყიდველებს ხვდებიან ხოლმე. როცა მიცნო, სახე გაუნათდა. ამან დამაიმედა 
და მუცლის ტკივილიც კი დამიამა. 

– აჰ, ქემალ ბეი, შვილო, მობრძანდით! 

– აქეთ ვიყავი და შემოგიარეთ, ნასიბე მამიდა, – ეს ისე წარმოვთქვი, როგორც რადიოზე და 
თეატრებში გაზრდილ ახალგაზრდებს სჩვევიათ ხოლმე. – იმ დღეს  შემთხვევით ბუტიკთან 
მოვხვდი და გავიგე, რომ ფუსუნს მაღაზიაში მუშაობისთვის თავი დაუნებებია.. თავად არ 
დამირეკა, მე კი მაინტერესებდა, რა ქნა მისაღებ გამოცდაზე. 

– აჰ, ქემალ ბეი, შემოდი, მინდა, დარდი გაგიზიარო.. 

ისე, რომ არც კი გამიაზრებია, „დარდში“ რას გულისხმობდა, შევედი ნესტისსუნიან სახლში, 
სადაც, მიუხედავად იმისა, რომ ნათესავები ვიყავით, პირველად მივედი. ოთახს თვალი მოვავლე 
– შალითებიანი სავარძლები, მაგიდა და ბუფეტი იდგა,  სადაც საშაქრე და ბროლის ჭიქები 
ელაგა, ტელევიზორზე კი სამშვენისი იდგა –  ძაღლის ფიგურა.. ყოველი ნივთი ძალიან 
მელამაზა, რადგანაც თითოეულ მათგანს  ფუსუნთან ჰქონდა კავშირი. კუთხეში მკერავის 
მაკრატელი, ნაჭრების ნაკუწები, ფერად-ფერადი ძაფები, ქინძისთავები და შესაკერი ტანსაცმელი 
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დავინახე. ჩანდა, ნასიბე მამიდა ისევ კერავდა. ნეტა ფუსუნი სახლში იყო? მგონი, არა, მაგრამ 
ნასიბეს შემფასებლური მზერა იმედით მავსებდა. 

– დაბრძანდით, გეთაყვა, – მითხრა. – ყავას მოგიხარშავთ. გაფითრებული ხარ,  ცოტა დაისვენე. 
მაცივრიდან ცივი წყალიც ხომ არ გინდა? 

– ფუსუნი არ არის? – ვკითხე მოუთმენლად. პირი გამიშრა. 

– ააარა, – მიპასუხა და ისეთი გამომეტყველება მიიღო, თითქოს  მეუბნებოდა,  ნეტავ ვიცოდე, რა 
ხდებაო. – როგორ ყავას მიირთმევთ? –  მკითხა  და  „შენობიდან“  ისევ 

„თქვენობაზე“ გადავიდა. 

– საშუალოდ ტკბილს. 

დღეს უკვე დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ სამზარეულოში ნასიბე ყავის კი არა, 
შესაფერისი ტექსტის მოსამზადებლად გავიდა. მაშინ კი, აღქმის უნარი კიდეც რომ არ მქონოდა 
დახშული, ისე ვიყავი ფუსუნის სახლში ყოფნითა და მისი ნახვის იმედით მოცული, რომ ვერაფერს 
ვხვდებოდი. ბუტიკ „შანზელიზედან“ დამეგობრებული იადონი ლიმონი კი თავისი მოუთმენელი 
ჭიკჭიკით ტკივილს მიძლიერებდა და თავგზას მირევდა. ჩემ წინ ჟურნალების მაგიდაზე, 
გეომეტრიის სამეცადინოდ (დაახლოებით ჩვენს მეშვიდე შეხვედრაზე) რომ ვაჩუქე, 
ადგილობრივი წარმოების  ოცდაათსანტიმეტრიანი სახაზავი იდო. ჩანდა, ნასიბე კერვის დროს 
იყენებდა. ხელში ავიღე და ცხვირთან მივიტანე, რამაც ფუსუნის ხელის სურნელი გამახსენა და 
თვალწინ  წარმომიდგა. ცოტაც და, თვალები ამიწყლიანდებოდა.. სანამ მამიდა ნასიბე   
სამზარეულოდან გამოვიდოდა, სახაზავი პიჯაკის გულის ჯიბეში ჩავიდე. 

ყავა დამიდგა და წინ ჩამომიჯდა. სიგარეტის მოკიდების მანერაზე ეტყობოდა, ფუსუნის დედა რომ 
იყო. 

– ფუსუნი გამოცდაზე ჩაიჭრა, ქემალ ბეი, – მითხრა. უკვე ისიც გადაეწყვიტა,  ჩემთვის როგორ 
მოემართა. – ბევრი ინერვიულა. ატირებული გამოვიდა შუა  გამოცდიდან, შედეგები არც კი 
გვიკითხავს. ძალიან  დიდი  სტრესი  მიიღო.   საწყალი, ალბათ უნივერსიტეტისკენ აღარც კი 
გაიხედავს. დარდისგან სამსახურსაც თავი დაანება. ნიშნობის საღამომაც ძალიან გაანაწყენა. 
ალბათ თქვენ უკეთ იცით, ეს  ყოველი.. ყველაფერი ერთმანეთს დაემთხვა. რა თქმა უნდა, მარტო 
თქვენი ბრალი არ არის, მაგრამ პატარა, მიმნდობი ბავშვია.. სულ ახლახანს გახდა თვრამეტისა. 
გული გაუტყდა. მამამისმა ხელი მოჰკიდა და ძაააალიან შორს წაიყვანა. ძალიან, ძაააალიან 
შორს. თქვენ კი დაივიწყეთ 

  

ფუსუნი. ისიც დაგივიწყებთ. 

ოცი წუთის შემდეგ აპარტამენტ „მერჰამეთში“ ჩვენს საწოლზე ვიწექი, ვგრძნობდი, როგორ 
დამისველა ლოყები თვალებიდან ღაპაღუპით მომდინარე ცრემლებმა. უცებ  სახაზავი 
მომაგონდა. დიახ, ასეთი სახაზავი მეც მქონდა საშუალო სკოლასა და   ლიცეუმში სწავლისას.. ეს 
სახაზავი ჩემი მუზეუმის ერთ-ერთ პირველ ნამდვილ   ექსპონატად შეიძლება ჩაითვალოს. ის ხომ 
მისი ცხოვრების ნაწილი იყო და მას მაგონებდა. სახაზავის ბოლო, სადაც 30 ეწერა, პირში ჩავიდე. 
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მწარე იყო, მაგრამ  მაინც დიდხანს მედო. ვიხსენებდი იმ მომენტებს, ფუსუნი რომ ხაზავდა. ასე, 
მოგონებებით საწოლში ორი საათი გავატარე. ამის შემდეგ კი ისეთი ბედნიერება დამეუფლა, 
თითქოს ფუსუნი  მენახოს. 

 

31. ქუჩები ფუსუნს რომ მაგონებდნენ 

უკვე ვხვდებოდი, მის დასავიწყებლად რამე რომ არ მომეფიქრებინა, ვეღარ შევძლებდი 
ცხოვრების     ძველებურად     გაგრძელებას.    „სათსათის“     ყველაზე     უყურადღებო 
თანამშრომლებმაც კი შენიშნეს უფროსის უგუნებობა. დედას სულ ეჭვი  ჰქონდა, რომ სიბელთან 
ურთიერთობა გამიფუჭდა და, როცა ვვახშმობდით,  როგორც მამას, მეც გამუდმებით 
ჩამჩიჩინებდა, მეტი აღარ დალიოო. სიბელის ინტერესი და წუხილიც ჩემი ტკივილის 
პროპორციულად იზრდებოდა და ვგრძნობდი, რომ მალე მიაღწევდა ზღვარს და იფეთქებდა. 
არადა ამ კრიზისული ვითარებიდან გამოსავალი რომ მეპოვა, სიბელის მხარდაჭერა ჰაერივით 
მჭირდებოდა.   ვგრძნობდი, რომ ჩემ გარშემო  ყველაფერი დანგრევის პირას იყო. 

ძალ-ღონე მოვიკრიბე და ჩემს თავს ავუკრძალე აპარტამენტ „მერჰამეთში“ სიარული, იქ ფუსუნის 
ლოდინი და ნივთებით საკუთარი თავის ნუგეშისცემა. ასეთი აკრძალვა ადრეც არაერთხელ 
დამიწესებია, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზით (მაგალითად, მითქვამს, სიბელს ყვავილებს ვუყიდი-
მეთქი და ბუტიკ „შანზელიზესთან“ გამივლია და შიგნით შემიხედავს) უმალვე დამირღვევია. 
ამჯერად ჩემს თავს უფრო მკაცრად მოვეპყარი  და გონებაში აკრძალული ქუჩების რუკაც კი 
დავხაზე. 

აქ გამოფენილი მაქვს ნიშანთაშის რუკა, რომლიც მაშინ შევიმუშავე. წითლად გაფერადებულ 
ქუჩებზე შესვლა ჩემი თავისთვის სასტიკად მქონდა აკრძალული. როგორც რუკიდანაც ჩანს, ამ 
ზონაში შედიოდა ვალიქონაისა და თეშვიქიეს გამზირები, რადგანაც აქ მდებარეობდა ბუტიკი 
„შანზელიზე“ და აპარტამენტი „მერჰამეთი“. წითლად  მქონდა მონიშნული კუთხე პოლიციის 
შენობასა და ალადინის დუქანს შორის,  ემლაქის[23] პროსპექტი (რომელსაც მაშინ აბდი 
იფექჩის[24] ქუჩა ერქვა), ჯელალ  სალიქის ქუჩა, ნიშანთაშელები ქარაქოლის[25] ქუჩას რომ 
ეძახდნენ, ასევე ქუიულუ ბოსთანის[26] ქუჩა, ფუსუნი რომ ცხოვრობდა, და ყველა სხვა განაპირა 
ქუჩაც, რომლებიც წითლად მონიშნულ პროსპექტებსა და ქუჩებზე გამოდიოდა. ნარინჯისფრად  
მონიშნულ უბნებში შესვლა მხოლოდ იმ პირობით შემეძლო, რომ ნასვამი არ უნდა 
ვყოფილიყავი და იქაურობა ერთ წუთში თითქმის სირბილით უნდა დამეტოვებინა. ჩვენი სახლი 
და „თეშვიქიეს“ მეჩეთიც, ბევრ სხვა ქუჩასავით, ნარინჯისფერ ზონაში   მოხვდა. აქ განსაკუთრებით 
უნდა დამეტანებინა ძალა თავისთვის, რომ ისევ სიყვარულის ტკივილს არ შევეპყარი. ყვითელ 
ქუჩებზეც დიდი სიფრთხილე მმართებდა. ამ ზონას ის ქუჩები მიეკუთვნებოდა, რომლებიც სავსე 
იყო სახიფათო მოგონებებითა  და მახეებით. მაგალითად, ასეთად მივიჩნიე გზა, რომელსაც 
ფუსუნთან შესახვედრად  ყოველდღე გავდიოდი, „სათსათიდან“  აპარტამენტ 

„მერჰამეთში“ რომ გავრბოდი, ან კიდევ ფუსუნი ბუტიკ „შანზელიზედან“ სახლში  რომ მიდიოდა. 
ამ ქუჩებზე გავლა კი შემეძლო, ოღონდ განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა ვყოფილიყავი. 
მეხსიერებაში მოვნიშნე ის ადგილებიც, რომლებთანაც საერთო ბავშვობის მოგონებები 
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გვაკავშირებდა, მაგალითად, ის მიტოვებული მიწები,   საკლავს რომ კლავდნენ, ან ის ადგილები 
მეჩეთის ეზოში, სადაც მას ვუყურებდი. ეს  რუკა გონებაში 

  

მქონდა გამუდმებით: წითლად მონიშნულ უბნებში საერთოდ არ შევდიოდი და მწამდა, რომ 
მხოლოდ ამგვარად შევძლებდი მორჩენას. 

 

32. ჩრდილები და ლანდები, რომლებიც ფუსუნი მეგონა 

მიუხედავად იმისა, რომ თავს ავუკრძალე იმ ქუჩებზე სიარული, სადაც მთელი ცხოვრება 
გავატარე და აღარც იმ ნივთებს ვეკარებოდი, რომლებიც ჩემს სიყვარულს მაგონებდა, 
სამწუხაროდ, ფუსუნის დავიწყება მაინც ვერ შევძელი, რადგანაც ქუჩებში და წვეულებებზე 
ყველგან ფუსუნი მელანდებოდა. 

ეს შეხვედრები ჭკუიდან მშლიდა. ყველაფერი ასე დაიწყო: მანქანებისა და მგზავრების 
გადამყვანი ბორნით, ივლისის ერთ საღამოს, სუადიეში მივდიოდი მშობლებთან აგარაკზე. ის 
იყო ქაბათაშიდან უსქუდარში უნდა გადავსულიყავით და სხვა მოუთმენელი მძღოლების 
მსგავსად, მეც მანქანა ავამუშავე, რომ ფეხით მიმავალთა შორის ფუსუნი შევნიშნე. მანქანების 
გასასვლელი კარი ჯერ არ გაეღოთ. ვიფიქრე, რომ გადავიდე და დავედევნო, მოძრაობას 
ჩავხერგავ-მეთქი. გული გამალებით მიცემდა, მაინც ვერ მოვითმინე, მანქანიდან გადმოვედი და 
ფუსუნის ლანდს გავეკიდე. დაძახებას ვაპირებდი და ამ დროს მის ფეხებს მოვკარი თვალი. 
ტკივილით შევნიშნე, რომ სხეული და კიდურები გაცილებით მსხვილი და ტლანქი ჰქონდა.. 
ახლოდან მისი სახეც დავინახე.. სხვა იყო. ეს ტკივილნარევი ბედნიერების რვა-ათი წამი მეორე 
დღესაც განმეორდა. ამ ყველაფრის შემდეგ თავი დავირწმუნე, რომ ფუსუნს ამგვარად 
შევხვდებოდი. 

რამდენიმე დღის შემდეგ გულის გადასაყოლებლად კინოთეატრ „ქონაქში“ წავედი და მის 
გრძელ, განიერ კიბეებზე ქუჩის მხრიდან დავინახე დაახლოებით ათი-თორმეტი ნაბიჯის 
მოშორებით. ქერად შეღებილმა თმამ და ძვალწვრილმა აღნაგობამ ჯერ გული ამიჩქარა, შემდეგ 
ფეხები და სირბილ-სირბილით მივუახლოვდი. როგორც  სიზმრებშია ხოლმე, დაძახება 
მინდოდა, მაგრამ ბოლო წამს მივხვდი, რომ სხვა იყო და ხმა ვერ ამოვიღე. 

ყველაზე ნაკლებად ფუსუნს ბეიოღლუს გამზირი მახსენებდა, მაგრამ ერთხელ ვიტრინაში მისი 
ლანდი შევნიშნე და საოცრად ავღელდი. ერთხელაც ისევ ბეიოღლუში საყიდლებსა და 
სასეირნოდ გამოსულ ხალხში დავლანდე, დავედევნე, მაგრამ თვალს მიეფარა და ვერ დავეწიე. 
რადგანაც ვერ გავერკვიე, მირაჟი იყო ეს ყოველივე თუ ნამდვილად დავინახე ჩემი 
შეყვარებული, შემდგომი დღეების განმავლობაში იმავე საათებში აღა ჯამისა და კინოთეატრ 
„სარაის“ შორის ვიხეტიალე წინ და უკან, შემდეგ კი ერთ ლუდხანაში შევედი, ფანჯარასთან 
დავჯექი, თან ლუდს ვსვამდი და  თანაც  ქუჩასა და   გამვლელ- გამომვლელებს ვათვალიერებდი. 
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შეხვედრის ეს მომენტები, რომლებიც სამოთხედ მესახებოდა, ხანდახან ძალიან ხანმოკლე იყო. 
მაგალითად, ეს ფოტოსურათი, თაქსიმის მოედანზე ფუსუნის ჩრდილს რომ გვიჩვენებს, იმის 
დამადასტურებელია, რომ ჩემი შეცდომა მხოლოდ ერთ-ორი წამს გრძელდებოდა. 

იმ დღეებში აღმოვაჩინე, რამდენი შავგვრემანი თურქი გოგონა და ახალგაზრდა ქალი იღებავდა 
თმას ქერად ფუსუნივით. სტამბოლის ქუჩები სავსე იყო ფუსუნის ერთ-ორწამიანი ლანდებით. 
მაგრამ, როგორც კი მივუახლოვდებოდი, იმწამსვე ვიცნობიერებდი, სინამდვილეში ფუსუნს რომ 
არაფრით ჰგავდნენ. ერთხელ კლუბ „დაღჯილიქში“, ზაიმთან ერთად ტენისს ვთამაშობდი, როცა 
კუთხეში ერთ-ერთ მაგიდასთან სამ გოგონას შორის ფუსუნი შევიცანი და პირველად ის 
გავიფიქრე, ამ კლუბში რა  უნდა-მეთქი. ერთხელ, ქადიქოის ბორნიდან რომ ჩამოდიოდა, იმ 
ხალხს შორის  დავლანდე ფუსუნი, შემდეგ გალათის ხიდთან სამარშრუტო ტაქსის აჩერებდა. 
რაღაც დროის შემდეგ ამ მირაჟებს უკვე შეეჩვია ჩემი გულიცა და გონებაც. კინოთეატრ „სარაიში“ 
ორ ფილმს შორისაც შევნიშნე აივანზე, ერთმანეთს ოთხი რიგი გვაშორებდა და თავის ორ 
დასთან ერთად მიირთმევდა 

  

ნაყინ „ყინულის მირაჟს“. არც ის გამიაზრებია, რომ ფუსუნს დები არ ჰყავდა. ბოლომდე მინდოდა 
დავმტკბარიყავი, რადგან ამგვარი შეცდომები დროებით მაინც მიმსუბუქებდა ტკივილს. ამიტომაც 
ვცდილობდი, არ მეფიქრა, რომ ეს გოგონა ფუსუნი არ იყო და, მეტიც, მას საერთოდ არ ჰგავდა. 
ერთხელ დოლმაბაჰჩეს სასახლის გვერდით  მდებარე საათ ქულესის წინ დავინახე, ბეშიქთაშის 
ბაზარში, ნამდვილი   დიასახლისივით ხელში პროდუქტების ბადე ეჭირა. უფრო გასაკვირი კი 
ერთი შეხვედრა იყო, გუმუშსუიუს ერთ- ერთი კორპუსის მესამე სართულიდან ქუჩაში  იყურებოდა. 
შევჩერდი და მივაცქერდი. ფანჯარაში მდგარი ფუსუნის ლანდიც  მიყურებდა. შემდეგ ხელი 
დავუქნიე და იმანაც დამიქნია. მაგრამ ხელის მოძრაობით  მივხვდი, ფუსუნი რომ არ იყო. 
დარცხვენილი გავეცალე იქაურობას. განუწყვეტლივ   იმას ვფიქრობდი, შეიძლება მამამისმა,  
რომ დავევიწყებინე,  სხვაზე გაათხოვა,   ახალი ცხოვრება დაიწყო, მაგრამ მაინც ჩემთან 
შეხვედრა უნდა-მეთქი. 

პირველი შეხვედრების რამდენიმე მანუგეშებელ წამს თუ არ ჩავთვლით, ჩემი ტვინის რაღაც 
ნაწილს გაცნობიერებული ჰქონდა, რომ ეს ყოველივე მოჩვენებები კი არა, ჩემი სულის 
სხვადასხვა წარმოსახვა იყო. მაგრამ მისი დანახვა ისეთი ნეტარებით მავსებდა, რომ უკვე 
ჩვევადაც კი მექცა ხალხმრავალ ადგილებში ხეტიალი. თავში სტამბოლის რუკაც კი დავხაზე და 
გული იმ ადგილებისკენ მიმიწევდა, სადაც მისი ლანდი შევნიშნე. ქალაქი ჩემთვის მისი 
ჩრდილებისა და ლანდების სამყაროდ გადაიქცა. 

ფუსუნი, როგორც წესი, ნელი სიარულისა და შორს ყურების დროსაც წარმომესახებოდა, 
ამიტომაც ამგვარი ხეტიალი დამჩემდა. თუკი გვერდს სიბელი მიმშვენებდა და სადმე ღამის 
კლუბებსა და წვეულებებზე ვიყავით და თანაც არაყიც მქონდა გადაკრული, სხვადასხვა 
ტანსაცმელში გამოწყობილი ფუსუნი იქაც ხშირად მეჩვენებოდა, მაგრამ იმწამსვე ვიხსენებდი, 
რომ დანიშნული ვიყავი და თავი ხელში ამყავდა, რადგანაც იმდენი საღი აზრი კი მქონდა 
შერჩენილი, რომ რამე შეუფერებელი საქციელის გამო ჩემი საცოლე არ მეეჭვიანებინა. ასეთ 
მომენტებში მაშინვე ვაღიარებდი ხოლმე, რომ ის ქალი ფუსუნი არ იყო. აქ ვფენ ქილიოსისა და 
შილეს პლაჟების სურათებს, რადგანაც ზაფხულის სიცხეს სწორედ აქ ვაფარებდით თავს და ცოტა 
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ხნით მაინც ვახერხებდი დასვენებასა და ყურადღების მოდუნებას. მაგრამ ფუსუნის ლანდს 
ყველაზე ხშირად სწორედ ამ ბიკინიან და საცურაოკოსტიუმიან მორცხვ გოგონებსა და ქალებს 
შორის ვხედავდი. მიუხედავად იმისა, რომ რესპუბლიკის დაარსებისა და ათათურქის 
რევოლუციიდან 40-50 წელი იყო გასული, თურქებს მაინც უჭირდათ პლაჟებზე ერთმანეთის 
გვერდით ბიკინითა და საცურაო კოსტიუმებით თავისუფლად ჯდომა. იმ დროს საოცარ 
მსგავსებას ვხედავდი თურქების ამ მორცხვობასა და ფუსუნის ბუტიაობას შორის. 

ამ აუტანელი მონატრების მომენტებში გავშორდებოდი ხოლმე ზაიმსა და სიბელს, რომლებიც იმ 
დროს პლაჟზე ბურთს თამაშობდნენ, ქვიშაში ჩავწვებოდი, უსიყვარულობით გახევებულ სხეულს 
მზეს მივუფიცხებდი, ცალი თვალით ქვიშის პლაჟს, ცალითაც ნავმისადგომს ვუყურებდი და 
წარმოვიდგენდი, თითქოს ის გოგონა, სირბილით რომ მიახლოვდებოდა, ფუსუნი იყო. ეს 
ყველაფერი ისე მომინდა, რომ გული დამწყდა, როგორ ვერ მოვიფიქრე, ერთხელ მასთან 
ერთად ქილიოსის პლაჟზე წამოვსულიყავი-მეთქი. ჩემი თავისთვის ვერ მეპატიებინა, რომ თავის 
დროზე სათანადოდ ვერ დავაფასე ღვთის ბოძებული უდიდესი საჩუქარი.. ნეტავ კიდევ როდის 
შევძლებ მის ნახვას?.. ქვიშაზე გაწოლილს ტირილი მინდებოდა, მაგრამ კარგად ვგრძნობდი 
ჩემს დანაშაულს და თავს ვიკავებდი.. ქვიშაში პირქვე ვწვებოდი და ვიტანჯებოდი. 

 

33. ფუჭი თავის შექცევა 

ცხოვრებამ თითქოს ზურგი მაქცია, სიცოცხლემ ჩემთვის იმ დღემდე არსებული ძალა და ფერი 
დაკარგა და ნივთებსაც, ადრე რომ ვგრძნობდი (სამწუხაროდ, ამას ყოველივეს ვერ 

  

ვაფასებდი), ის პეწი და ბუნებრიობა წაერთვა. მრავალი წლის შემდეგ, დღედაღამ წიგნებს რომ 
ვკითხულობდი, ფრანგი პოეტის, ჟერარ დე ნერვალის ერთი წიგნი წავიკითხე, სადაც სწორედ 
ჩემი მდგომარეობა იყო ასახული. პოეტმა სიყვარულის ტკივილს ვერ გაუძლო და თავი  
ჩამოიხრჩო.  „აურელიაში“  ერთ  ადგილას  წერს,  როცა   მივხვდი,   სიყვარული საბოლოოდ 
დავკარგე, ცხოვრება ჩემთვის მხოლოდ „ფუჭი თავის შექცევა“  გახდაო. მეც ასე ვგრძნობდი თავს 
– უფუსუნოდ გატარებული ყოველი დღე უსახური, რიგითი და უაზრო იყო. ამ შეგრძნებისგან ვერ 
ვთავისუფლდებოდი და   ვბრაზდებოდი ყველასა და ყველაფერზე,  რაც  კი  გზას  უხსნიდა ამ  
ერთფეროვნებას. მაგრამ ერთი წამითაც არ დამიკარგავს რწმენა, რომ ერთ დღეს   ფუსუნს 
ვნახავდი, დაველაპარაკებოდი და მოვეხვეოდი. ეს კი, ერთი მხრივ, ცხოვრებასთან 
მაკავშირებდა, მეორე მხრივ კი სინანულს მგვრიდა და ტკივილს მიძლიერებდა. 

ივლისის ერთ ცხელ დილას, ჩემმა ძმამ დამირეკა და მითხრა, ჩვენი წარმატებული პარტნიორი 
თურგაი ბეი ისეთი ნაწყენია, ნიშნობაზე რომ არ დავპატიჟეთ, ერთად რომ გავიმარჯვეთ, იმ 
თეთრეულის ტენდერიდან გასვლაც კი უნდაო. მითხრა და ისიც დასძინა, გავიგე, მოწვეულთა 
სიიდან თურგაი შენ ამოგიშლიაო. სიტყვა არ დავამთავრებინე და ვუთხარი, წავალ, თურგაის 
ტკბილად დაველაპარაკები და მის გულს მოვიგებ-მეთქი. 
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თურგაი ბეის შეხვედრა ვთხოვე და მეორე დღეს, შუადღის აუტანელ სიცხეში, თურგაის 
ბაჰჩელიევლერის გიგანტური ფაბრიკისკენ ავიღე გეზი. გზად ახალ კორპუსებს, ფაბრიკებს, 
საწყობებსა და ახალ უბნებს რომ ვუყურებდი (სტამბოლს რომ აუშნოებდნენ), სიყვარულის 
ტკივილი უკვე ისე აუტანლად აღარ მეჩვენებოდა. იმიტომ, რომ შეიძლება ფუსუნზე რამე გამეგო. 
სხვა თუ არაფერი, მასზე ვინმეს მაინც დაველაპარაკებოდი. მაგრამ, როგორც ასეთ დროს 
მემართებოდა (მაგალითად, ქენანს რომ ვესაუბრებოდი, ან ქუჩაში შემთხვევით შენაი ჰანიმს რომ 
შევხვდებოდი), თავს ახლაც ვუმალავდი მღელვარების ნამდვილ მიზეზს და თავს ვირწმუნებდი, 
იქ მარტო „საქმის“ გამო მივდივარ-მეთქი. ასე რომ არ მომეტყუებინა თავი, თურგაი ბეისთან ჩემს 
„საქმიან“ შეხვედრას იქნებ გაცილებით წარმატებით ჩაევლო. 

მოსაბოდიშებლად სტამბოლის ცენტრიდან რომ ვეახელი, ამან თურგაი ბეის პატივმოყვარეობა 
დაუკმაყოფილა და ძალიან კარგად შემხვდა. მეგობრულად დამელაპარაკა, თუმცა აშკარად 
ყველანაირად მაგრძნობინებდა, თუ რა მნიშვნელოვანი იქნებოდა ჩვენთვის მის ფირმასთან 
ურთიერთობა. შემდეგ ფაბრიკა, ადმინისტრაციული შენობა და სანიტარიული პირობების 
სრული დაცვით გახსნილი კაფეტერია დამათვალიერებინა. თანამედროვედ აღჭურვილ 
სახელოსნოებში ასობით ახალგაზრდა ქალი მუშაობდა, საფეიქრო მანქანებთან ჩემკენ ზურგით 
მსხდარი ქალიშვილებიდან ერთ- ერთი ფუსუნს მივამსგავსე, გული ამიჩქარდა და ჩემი მოსვლის 
ნამდვილი მიზეზის ახსნისათვის მომამზადა. თურგაი ბეი თურმე ყოველდღე მუშებთან ერთად 
კაფეტერიაში სადილობდა, სადაც მეც თავაზიანად მიმიპატიჟა, მაგრამ არ დავთანხმდი და   
ვუთხარი, 

„მნიშვნელოვან საუბარს“ ცოტა დალევა მოუხდებოდა-მეთქი. ნიშნობის თემაზე ლაპარაკი არ 
წამომიწყია, მაგრამ თვითონვე მითხრა:  –  დიდი სამზადისების   დროს,  ასეთი უყურადღებობები 
ყოველთვის ხდება, ეგ არაფერი. 

ეს სიტყვები რაღაცნაირად გავატარე და ბეჯით, წესიერ და საქმისთვის თავდადებულ თურგაის, 
ბაქირქოიში ერთ თევზის რესტორანში დავაპატიჟებინე თავი. როგორც კი 

„მუსტანგში“ ჩავჯექი, იმ წუთასვე წარმოვიდგინე (მაშინ თვრამეტიც არ  შესრულებოდა), როგორ 
კოცნიდა, ავიწროებდა და ხელებს უფათურებდა აქ ფუსუნს. იმასაც ვფიქრობდი, იქნებ ფუსუნი  
დაუბრუნდა-მეთქი.  მიუხედავად  იმისა,  რომ   ჩემი წარმოსახვებისა მრცხვენოდა და ისიც კარგად 
მესმოდა, რომ თურგაიმ ამის შესახებ საერთოდ არაფერი იცოდა, თავის შეკავება მაინც ძალიან 
მიჭირდა. 

რესტორანში პირისპირ დავსხედით. თურგაის ბანჯგვლიანი ხელებით ხელსახოცის კალთაზე 
დაფარების მანერასა და მის განიერ ნესტოებს რომ შევხედე, ვიგრძენი, თავს ვეღარ შევიკავებდი. 
სული ტკივილისა და ეჭვიანობისაგან გამიწვრილდა. შიგადაშიგ თურგაი მიმტანებს ასე ეძახდა: 
„ეი, მოიხედე ერთი!“ ტუჩებს კი ჰოლივუდის ფილმებიდან გადაღებული მანერებით 
კულტურულად იწმენდდა ხელსაწმენდით. ისევ შევეცადე, თავი მომეთოკა და ასე ვიკავებდი თავს 
სადილობის შუამდე. თურგაი ბეი ძალიან დახვეწილად და ზრდილობიანად მიხსნიდა, თუ 
როგორ  მოაგვარა    ზეწრების საკითხთან 
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დაკავშირებული სირთულეები და ბოლოს მითხრა, კარგია, პარტნიორებს შორის რამე ხინჯი 
რომ არ არის და, იმედია, საქმეები კარგად წაგვივაო. 

– მთავარი ის კი არ არის, საქმეები როგორ მიგვდის, მნიშვნელოვანი ისაა, ჩვენ როგორი 
ადამიანები ვართ. 

– ქემალ ბეი, – მითხრა და რამდენიმე წამით მზერა არყიან ჭიქაზე შეაჩერა, –  თქვენ, მამათქვენს, 
თქვენს ოჯახს საერთოდ დიდი პატივისცემით გეპყრობით.  პატარ-პატარა უსიამოვნებები ყველას 
შეგვხვედრია. მაგრამ ჩვენ მაინც საოცრად იღბლიანი ადამიანები ვართ, რადგანაც ამ ღარიბ-
ღატაკ ქვეყანაში ღმერთმა   გამოგვარჩია, როგორც საყვარელი მონები და მდიდრები გაგვხადა, 
რისთვისაც მისი  მადლიერი უნდა ვიყოთ. უმადურები ნუ ვიქნებით, ვილოცოთ და მხოლოდ ასე 
თუ ვიქნებით კარგად. 

– არ ვიცოდი, ასეთი ღვთისმოსავი თუ იყავით. – ვუთხარი დამცინავად. 

– საყვარელო ქემალ ბეი, იქნებ ამიხსნათ, რა დაგიშავეთ? 

– თურგაი ბეი,  ჩემს  ახალგაზრდა ნათესავ  გოგონას ატკინეთ  გული, ძალიან  ცუდად მოექეცით, 
მისი ფულით დაუფლებაც კი მოინდომეთ. ბუტიკ „შანზელიზეში“  მომუშავე ფუსუნი, ჩვენი ახლო 
ნათესავია დედაჩემის მხრიდან. 

სახეზე ნაცრისფერი დაედო და წინ გაიხედა. მაშინ მივხვდი, რომ მშურდა თურგაი ბეისი, მაგრამ 
იმიტომ კი არა, რომ ფუსუნი ჩემამდე შეუყვარდა, არამედ იმიტომ, რომ შეძლო, ამ სიყვარულის 
ტკივილისათვის გაეძლო და ნორმალური ბურჟუის ცხოვრებას წარმატებით დაჰბრუნებოდა. 

– არ ვიცოდი, თქვენი ნათესავი თუ იყო, – მითხრა გაოგნებულმა. – ძალიან მრცხვენია. კარგად 
მესმის, რატომაც არ დამპატიჟეთ ნიშნობაზე. ალბათ ძნელი   იქნებოდა ოჯახისათვის ჩემი იქ 
დანახვა. მამათქვენი და თქვენი ძმაც ასევე ფიქრობენ? რა ვქნათ, რა ვუყოთ ჩვენს 
პარტნიორობას, დავარღვიოთ? 

– დავარღვიოთ. – ვთქვი და იქვე ვინანე. 

– მაშინ გაფრთხილებთ, რომ კონტრაქტის დამრღვევი მხარე თქვენ გამოდიხართ. – თქვა და 
წითელ „მარლბოროს“ მოუკიდა. 

სიყვარულის ტკივილს სირცხვილიც დაემატა. მრცხვენოდა ჩემი შეცდომისა.. მიუხედავად იმისა, 
რომ მთვრალი ვიყავი, აქეთობას საჭესთან თავად დავჯექი. სტამბოლში, განსაკუთრებით 
სანაპიროზე, მანქანის ტარება თვრამეტი წლიდან უდიდეს სიამოვნებას მანიჭებდა, მაგრამ იმ 
მომენტში თავს ისე ცუდად ვგრძნობდი, რომ ეს საქმე ტანჯვად მეჩვენა. ქალაქს თითქოს 
სილამაზეც დაჰკარგვოდა და ამ ყველაფრისგან გასაქცევად სიჩქარეს ვუმატებდი. ემიმონუში, 
იენი ჯამისთან[27] ხიდის ქვეშ რომ გავდიოდი, კინაღამ კაცი გავიტანე. 

ოფისში რომ მივედი, გადავწყვიტე, ჩემი თავიცა და ოსმანიც დამერწმუნებინა, რომ არაფერი 
დაშავდებოდა, თურგაისთან ურთიერთობას თუ გავწყვეტდით. ამ ტენდერის საკითხების  
საუკეთესო  მცოდნეს  –  ქენანს  დავუძახე.  დიდი  ინტერესით   მისმენდა. ყველაფერი მოკლედ 
ასე ჩამოვუყალიბე: – თურგაი ბეი პირად საქმეში ძალიან უხეშად მოგვექცა და ამიტომაც ამ 
ტენდერს მარტო უნდა მოვერიოთ. 
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– შეუძლებელია. – მიპასუხა. – კი მაგრამ, სინამდვილეში უთანხმოების ნამდვილი მიზეზი რა არის? 

მე გავუმეორე, აუცილებელი გახდა, ჩვენი გზები გაყრილიყო-მეთქი. 

–  ქემალ  ბეი,  თუ შეიძლება,  ასე ნუ მოვიქცევით. –  მითხრა ქენანმა.  –  თქვენს  ძმას ელაპარაკეთ? 
ეს მარტო „სათსათზე“ კი არა, თქვენს სხვა ფირმებზეც ცუდად აისახება. თუ ლოგინის თეთრეული 
დროულად ვერ ჩავაბარეთ, ნიუ-იორკის  სასამართლოში ჩვენს წინააღმდეგ საქმე აღიძვრება. 
ხელშეკრულებაში ამასთან დაკავშირებით ძალიან მკაცრი მუხლებია ჩადებული. აუხსენით 
თქვენს ძმას საქმის ვითარება? – გამიმეორა შეკითხვა. 

  

ალბათ არყის სუნად ვყარდი და ამიტომ თავი ისე ეჭირა, თითქოს მარტო ფირმაზე კი არა, ჩემზეც 
დარდობდა. 

– სიტყვა ნათქვამია, ვეღარ დააბრუნებ. – ვუპასუხე. – რას ვიზამთ, ამ საქმეს თურგაი ბეის გარეშეც 
უნდა მოვერიოთ. 

ქენანის გარეშეც მშვენივრად ვიცოდი, რომ ეს შეუძლებელი იყო. მაგრამ ჩემი ტვინი ლოგიკურად 
ვეღარ აზროვნებდა და მთლიანად მყავდა დაუფლებული ეშმაკი, რომელსაც ჩხუბი და 
აყალმაყალის ატეხვა უნდოდა. ქენანი კი იმეორებდა, აუცილებლად ჩააყენეთ საქმის კურსში 
თქვენი ძმაო. 

აქ გამოფენილი „სათსათის“ ლოგოიანი საფერფლე და სტეპლერი ქენანს თავში  არ ჩავარტყი, 
ისე კი გულით მინდოდა. მახსოვს, შევნიშნე, რომ მისი სასაცილო  ჰალსტუხი საფერფლის ფერის 
და ფორმისა იყო. 

– ქენან ბეი, იმედია გახსოვთ, რომ ჩემს ძმასთან კი არა, ჩემთან მუშაობთ! – ვუყვირე. 

– ქემალ ბეი, ძალიან გთხოვთ, დაწყნარდით, რა თქმა უნდა, ვიცი, ვისთანაც ვმუშაობ. – მითხრა 
ჭკვიანმა. – ნიშნობაზე თქვენი ძმა ახლოს გავიცანი და მას შემდეგ ხშირად გვაქვს ურთიერთობა. 
ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე თუ არ დაურეკავთ, ძალიან  ეწყინება. ამ ბოლო დროის თქვენი 
პრობლემები იმანაც იცის და, სხვებივით, თვითონაც უნდა, რომ მხარში ამოგიდგეთ. 

სიტყვამ „სხვებივით“ კინაღამ ჭკუიდან შემშალა. იმ მომენტში ვიფიქრე, ახლავე გავაგდებ- მეთქი. 
მაგრამ ჩემმა გაბედულობამ შემაშინა. ვგრძნობდი, რომ დაბრმავებული ვიყავი და სიყვარულისა 
და ეჭვიანობის გამო სწორად განსჯა მიჭირდა. მახეში   გაბმული ცხოველივით ძლიერი ტკივილი 
მტანჯავდა და ვიცოდი, რომ მხოლოდ  ფუსუნის ნახვა მიშველიდა.  ცხოვრებას  ვეღარ  
მივყვებოდი..   ჩემთვის    ყველაფერმა  აზრი  და მნიშვნელობა დაკარგა. 
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34. კოსმოსში გაგზავნილი ძაღლივით 

მაგრამ ფუსუნის მაგივრად სიბელს შევხვდი. ტკივილი ისე გამიძლიერდა და ერთიანად მომიცვა, 
რომ ოფისიდან ყველას წასვლის შემდეგ თავი პატარა ხომალდით კოსმოსის უსასრულობაში 
გაგზავნილი ძაღლივით ეულად ვიგრძენი. სიბელმა იფიქრა, რაკიღა სამუშაო  საათების   შემდეგ   
შეხვედრა   ოფისში   დამითქვა,  ალბათ   „ნიშნობისწინა ჩვეულებას“ დავუბრუნდებითო. 
ყოველთვის გამგებიანი სიბელი შეხვედრაზე სექსუალური ბადე წინდებითა და მაღალქუსლიანი 
ფეხსაცმელებით მოვიდა. ჩემი საყვარელი სუნამო 

„სილვიც“ ეპკურებინა. უბედნიერესი იყო, რადგანაც იფიქრა, კრიზისმა  გაუარაო.  არ მინდოდა 
გამეწბილებინა, ამიტომაც ვერ ვუთხარი, რომ სინამდვილეში  ყველაფერი პირიქით იყო. 
იმისთვის დავუძახე, რომ მინდოდა, საშინელი   მდგომარეობიდან გამოსასვლელად სიმშვიდე 
განმეცადა მის მკლავებში, როგორც  ბავშვობაში ვიცოდი ხოლმე დედის მკერდზე თავის დადება 
და დაწყნარება. ჩვეულებისამებრ, როგორც ეს არაერთხელ სიამოვნებით გაგვიკეთებია, 
სიბელმა ჯერ  მე დამსვა დივანზე, შემდეგ სულელი მდივნის გამომეტყველებით ნელ-ნელა ტანზე  
გაიხადა და კალთაში ჩამიჯდა. თმასა და კისერზე ისეთი შინაური სუნი ჰქონდა, რომ თავი სახლში 
მეგონა. არ მინდა, დაწვრილებით აღგიწეროთ და გადმოგცეთ, რა  შვება მომგვარა ამ 
სიახლოვემ, რათა იმედები  არ  გავუცრუო  ლოგიკურ   მკითხველსა და მუზეუმის 
დამთვალიერებელს, რომელიც ამ ყველაფრის  წაკითხვისას ბუნებრივად ჩათვლის, რომ მე და 
სიბელი  თავდავიწყებაში  გადავეშვით. სიბელიც გავაწბილე.. რადგანაც, როგორც კი მოვეხვიე, 
თავი ისე კომფორტულად ვიგრძენი, რომ ცოტა ხანში მშვიდად და ბედნიერად ჩამეძინა. 
სიზმარში ფუსუნი ვნახე. 

  

გაოფლიანებლს გამეღვიძა, ერთმანეთს ვიყავით გადაჭდობილი. უკვე შებინდებულიყო. უხმოდ 
წამოვდექით და ჩავიცვით. სიბელი საოცრად დაფიქრებული იყო, მე კი დარცხვენილი. ახლაც 
ნახევრად ჩაბნელებულ ოთახს ძველებურად პროსპექტიდან მანქანებისა და ტროლეიბუსების 
ნათურები ანათებდა დროდადრო. 

არ გვიმსჯელია, სად წავსულიყავით. ინერციით „ფუაიეში“ ამოვყავით თავი, იქ  მყოფ მხიარულ 
საზოგადოებას შევერიეთ და ჩვენს მაგიდას მივუსხედით. კიდევ  ერთხელ დავფიქრდი, რა 
ლამაზი, კულტურული და სასიამოვნო ქალიშვილი იყო სიბელი. ასე ერთ საათს ქვეყნის ჭორ-
მართალზე და ათას რამეზე ვისაუბრეთ.  მახსოვს, ჩვენს მაგიდას პერიოდულად ნასვამი 
მეგობრები უსხდებოდნენ. მიმტანმა ისიც გვითხრა, ნურჯიჰანი და მეჰმედიც აქ იყვნენ და სულ 
ახლახანს გავიდნენო. არ ვიმჩნევდით, მაგრამ ორივენი სულ სხვა რამეზე ვფიქრობდით, ეს 
უსიტყვოდაც ჩანდა. კიდევ ერთი ბოთლი ღვინო „ჩანქაია“ შევუკვეთე. უკვე სიბელიც სვამდა. 

– აბა მითხარი, – მითხრა ბოლოს. – რაშია საქმე? გისმენ.. 

– ნეტავ ვიცოდე.. – ვუპასუხე. – თითქოს ტვინის ნაწილი არ მემორჩილება. 
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– ანუ თავადაც ვერ გაგირკვევია, რა გჭირს? 

– ჰო. 

– მე კი მგონია, რომ ჩემზე კარგად მაინც იცი. – მითხრა ღიმილით. 

– შენი აზრით, რა ვიცი.. 

– გაღელვებს, რას ვფიქრობ შენს ამ მდგომარეობაზე? 

– იმის მეშინია, რომ ვერაფერი ვიღონო და დაგკარგო. – – აი, მაგის ნუ გეშინია, ძალიან მომთმენი 
ვარ, თანაც, ხომ იცი, როგორ მიყვარხარ. თუ არ გინდა, რომ მითხრა, ნუ მეტყვი. ნუ დარდობ, შენს 
მდგომარეობაზე რაიმე ცუდს არ ვფიქრობ.. წინ უამრავი დრო გვაქვს. 

– ცუდი რა უნდა იფიქრო? 

–აი, მაგალითად, იმას არ ვფიქრობ, რომ ჰომოსექსუალისტი ხარ. – შეეცადა ღიმილით 
მდგომარეობის განმუხტვას. 

– ყოჩაღ, სხვა? 

– არც სექსუალური დაავადებების და ბავშვური  სტრესის შემდგომი  გართულებებისა მჯერა. 
მაგრამ, მგონია, ურიგო არ იქნება, ვინმე კარგ ფსიქოლოგს თუ დაელაპარაკები. ფსიქოლოგთან 
სიარული სამარცხვინო კი არ არის. ევროპაში, ამერიკაში ყველა დადის.. რასაც მე ვერ მეუბნები, 
იმას უნდა უთხრა.. მოდი, საყვარელო, გამიმხილე, ნუ გეშინია, ხომ იცი, ყველაფერს გაგიგებ და 
გაპატიებ. 

– მეშინია. – ვუპასუხე ღიმილით. – მოდი ვიცეკვოთ. 

– ანუ ადასტურებ, რომ ისეთი რამე გაწუხებს, რის თქმაც ჩემთვის არ გინდა. 

– მადმუაზელ, უარს ნუ მეტყვით ცეკვაზე, რა.. 

– ოჰ, მესიე, ძალიან დარდიან ვაჟზე დავინიშნე. – მითხრა და წამოვდექით. 

აქ ვფენ მენიუებსა და ჭიქებს და მინდა, დაწვრილებით აღგიწეროთ, თუ რას ვგრძნობდი ივლისის 
იმ ცხელ დღეებში, როცა ღამის კლუბებში, წვეულებებსა და რესტორნებში დავდიოდი სიბელთან 
ერთად. იმისათვის, რომ შეიგრძნოთ ჩვენ შორის არსებული სამაგალითო პატივისცემა (არ ვიცი, 
რამდენად სწორი სიტყვებით გადმოგცემთ). ჩვენი გრძნობა სექსითა და სიყვარულით კი არ 
საზრდოობდა, არამედ ურთიერთთანაგრძნობით. უკვე შემთვრალები საცეკვაოდ ვდგებოდით 
და ერთმანეთს ვეკვროდით, რის გამოც კაცები შურით გვიყურებდნენ. ორკესტრის რომანტიკულ 
მელოდიაზე „ვარდები და ტუჩები“ ან დიჯეის (იმ დროს თურქეთში ახალი ხილი  იყო) 

  

მიქსებზე ცეკვის დროს ზაფხულის იმ ლამაზ ღამეებში საცოლეს ვეხუტებოდი და, როგორც მაშინ, 
ოფისის დივანზე, მისი თმისა და კისრის სურნელი მაშინვე მამშვიდებდა და თავს უკვე კოსმოსში 
გაგზავნილი ძაღლივით ეულად აღარ ვგრძნობდი. ვხვდებოდი, რომ სიბელი ყოველთვის ჩემ 
გვერდით იქნებოდა და მთელი ძალ-ღონით ვეხვეოდი. ჩვენნაირ შეყვარებულ წყვილებთან 
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ერთად ვცეკვავდით. ხანდახან კიდეც შევბარბაცდებოდით ხოლმე. სიმთვრალე არსებულ 
რეალობას გვაშორებდა, რაც სიბელს ძალიან მოსწონდა. მაშინ, როცა სტამბოლის ქუჩებში 
კომუნისტები და ნაციონალისტები ერთმანეთს ტყვიებს ესროდნენ, ბანკებს ძარცვავდნენ და 
ბომბებს აფეთქებდნენ, ჩვენი ეს უცნაური ტკივილი სინამდვილისგან გაქცევის მცდელობა იყო. 

როდესაც მაგიდას მივუსხედით, სიბელი ისევ იმ „საჩოთირო“ თემას დაუბრუნდა და ბევრი 
ილაპარაკა. მისი არ მესმოდა, მაგრამ მაინც შეძლო ჩემი დაყოლიება. ამგვარად, სიბელის 
მეცადინეობით, ჩვენმა ტკივილმა, რომელიც გამოწვეული იყო ჩემი უცნაური  ქცევით, 
უსიამოვნებითა და სურვილის გაქრობით, ქორწინების წინ  ურთიერთთანაგრძნობის გამოცდა 
გაიარა და იმ ტრაგედიის ფორმა მიიღო, რომელიც გარკვეული დროის შემდეგ ყველას 
ავიწყდება. ნაცნობებთან ერთად ვსეირნობდით თუ ჩვენს მდიდარ მეგობრებთან ვიყავით 
სტუმრად – ყველგან, თითქოს ჩემი ტკივილის  გამო, გარიყულები ვიყავით. საჭირო არ იყო 
აგარაკზე გამართული რომელიმე  წვეულების შემდეგ დათრობა და ყველას თვალწინ წყალში 
გადახტომა, ჩემი ტკივილისა და უცნაურობების გამო ისედაც ყველასგან „გამოვირჩეოდით“.   
ბედნიერი ვიყავი, სიბელმაც რომ გაითავისა ჩემი ტკივილი. ეს ერთმანეთს კიდევ უფრო 
გვაახლოებდა. სიმთვრალეში შორიდან ქალაქში შემოსული გემის საყვირის ხმას რომ 
გავიგონებდი, ან ხალხმრავლობაში მოულოდნელად ვინმეს ფუსუნს რომ მივამსგავსებდი, ჩემი 
სახის გამომეტყველება სიბელს არ ეპარებოდა და ხვდებოდა,   რომ  ეს  უცნობი  საფრთხე  იმაზე  
უფრო  სახიფათო  იყო,  ვიდრე წარმოედგინა. 

როგორც ჩანს, ჩემს საცოლეს გარკვეულ ვარაუდები ჰქონდა. თავდაპირველად სიბელი 
მეგობრული თანაგრძნობით ფსიქიატრთან მისვლას მირჩევდა, ივლისის ბოლოს კი უკვე 
პირობაც წამომიყენა. იმის გამო, რომ არ მინდოდა მისი საოცარი გულითადობისა და 
სოლიდარობის დაკარგვა, დავთანხმდი. ყურადღებიან მკითხველს შევახსენებ: ეს ის 
ფსიქოანალიტიკოსი გახლდათ, ერთ-ერთ მიღებაზე „მარგალიტებს“ რომ  აფრქვევდა 
სიყვარულის შესახებ და სტამბოლის ელიტისათვის თავის მოწონებასა  და თავისი სპეციალობის 
მნიშვნელოვნების ხაზგასმას პეპელა ჰალსტუხითა და ჩიბუხით ცდილობდა. წლების შემდეგ, 
როცა ჩემს მუზეუმს ვაფუძნებდი, ამ ფსიქოანალიტიკოსთან მივედი და ვთხოვე, ის პეპელა 
ჰალსტუხი და ჩიბუხი  ეჩუქებინა მუზეუმისათვის. თანაც მინდოდა გამეგო, რა ახსოვდა ჩემი 
იმდროინდელი განცდებისა, მაგრამ მასთან საუბრისას ნათელი გახდა, რომ იმ დღის ამბები კი 
არა, ჩემი ისტორიაც კი – მთელი სტამბოლის მოწინავე საზოგადოება რომ ჭორაობდა –   არ 
სმენოდა. მხოლოდ ის ახსოვდა, რომ იმხანად პაციენტები მასთან ძირითადად    
ცნობისმოყვარეობის გამო დადიოდნენ. მე კი მეხსიერებაში ის დამრჩა, რომ სიბელმა ავადმყოფი 
ვაჟიშვილის თანმხლები მშობელივით ჩემთან ერთად წამოსვლა მოინდომა და მითხრა, 
საყვარელო, მე გარეთ დაგელოდებიო. არ დავთანხმდი. სიბელს, ისლამური ქვეყნების სხვა 
ბურჟუების მსგავსად, მიაჩნდა, რომ მედასავლეთეებს არა აქვთ ოჯახური სოლიდარობისა და 
საიდუმლოს გაზიარების ჩვევა და ამიტომაც    ფსიქოანალიზს „საიდუმლოს მეცნიერულად 
გამხელის“ ერთგვარ რიტუალად აღიქვამდა. 

ექიმს უამრავ რამეზე ვესაუბრე და ანკეტაც წვრილ-წვრილად შევავსე. შემდეგ მკითხა, რა 
გაწუხებსო. რაღაც მომენტში ვიფიქრე, ავუხსნი, საყვარელი დავკარგე და თავს კოსმოსში 
გაგზავნილი ძაღლივით მარტოსულად ვგრძნობ-მეთქი. მაგრამ ამის მაგივრად ვუთხარი: 
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– ძირითადი პრობლემა ის არის, რომ ლამაზ და ძალიან სექსუალურ საცოლესთან სექსს ვერ 
ვახერხებ. 

მიზეზი მკითხა (მე კი მეგონა, რომ მიზეზს თავად მეტყოდა). ღვთის წყალობით, თავში რაც 
მომივიდა, ის ვუთხარი. წლების შემდეგ ამაზე მეცინება, თუმცა ვაღიარებ, რომ იყო ამაში 
სიმართლის მარცვალიც. 

– მგონი ცხოვრებისა მეშინია. 

  

ექიმმა გამიღიმა და ამ სიტყვებით გამომაცილა: – ნუ გეშინიათ, ქემალ ბეი! ფსიქიატრთან მეტად 
აღარ მივსულვარ. 

 

35. ჩემი კოლექციის პირველი ექსპონატი 

ფსიქიატრთან ვიზიტის შემდეგ თავი გავიმხნევე და გულუბრყვილოდ ვიფიქრე, ავადმყოფობა 
შემიმსუბუქდა-მეთქი, ამიტომაც ჩემს წარმოსახვაში წითლად მონიშნულ და აკრძალულ ქუჩებზე 
ნელ-ნელა დავიწყე თავისუფლად სიარული. ალადინის მაღაზიასთან და ბავშვობაში დედას 
საყიდლებზე რომ დავყვებოდი, იმ ქუჩებზე სეირნობა ისე მესიამოვნა, რომ დავიჯერე, 
ცხოვრებისა აღარ მეშინია და დაავადების ნასახიც კი აღარ შემომრჩა-მეთქი. ამით 
გამხნევებულმა, შეცდომა დავუშვი და შევეცადე, თავი იმაშიც დამერწმუნებინა, რომ ბუტიკ 
„შანზელიზესთანაც“ შევძლებდი ყოველგვარი  ტკივილის გარეშე გულგრილად გავლას. თუმცა 
ჭკუის ასარევად ბუტიკის შორიდან  დანახვაც კი საკმარისი გამოდგა.. 

ტკივილი, თითქოს ამას ელოდაო, მეხივით დამეცა და გამამწარა. სასწრაფოდ დავიწყე 
გამოსავლის ძიება და თავი ახლა იმაში დავირწმუნე, შეიძლება ფუსუნი იქ იყოს-მეთქი. გული 
ამიჩქარდა. თავგზა ამებნა, საკუთარ თავში რწმენა დამეკარგა, სასწრაფოდ მოპირდაპირე 
ტროტუარზე გადავედი და ვიტრინიდან შევიხედე: ფუსუნი იქ იყო! ცოტაც და გული წამივიდოდა, 
სასწრაფოდ კარისკენ გავექანე. ის-ის იყო მაღაზიაში უნდა შევსულიყავი, როცა მივხვდი: ჩემ წინ 
ფუსუნი კი არა, მისი წარმოსახვა იყო. შენაი ჰანიმს ახალი გამყიდველი მიეღო.. ისე ცუდად 
გავხდი, მეგონა, წავიქცეოდი. ღამის კლუბებსა და წვეულებებზე ცეკვისას განცდილი ჩემთვის 
ახლა უკვე ძალიან ყალბი და ვულგარული იყო. მსოფლიოში ერთადერთი არსება ფუსუნი იყო, 
ვისთან ერთად ყოფნა და მოფერებაც მინდოდა.. ჩემთვის ქვეყნიერების ცენტრი სულ სხვაგან 
მდებარეობდა.. ხოლო ფუჭი თავშექცევა, როგორც საკუთარი თავის, ასევე მის მიმართ 
უპატივცემულობა იყო. ნიშნობის შემდგომმა სინანულმა და ურთიერთდადანაშაულებამ 
გაუსაძლის დონეს მიაღწია. ფუსუნს ვუღალატე! მხოლოდ ამაზე უნდა მეფიქრა. სასწრაფოდ იქ 
უნდა წავსულიყავი, სადაც მასთან ყველაზე ახლოს ვიქნებოდი. 

რვა-ათი წუთის შემდეგ ჩვენს საწოლზე ვიწექი აპარტამენტ „მერჰამეთში“. ვცდილობდი, 
თეთრეულზე ფუსუნის შერჩენილი სუნი მომეძებნა და მთელი ძალით შემესუნთქა, თითქოს იქვე 
იყო. საწოლზე მისი სურნელი შემცირებულიყო და  შემსუბუქებულიყო. თეთრეულს მთელი 
ძალით მოვეხვიე. ტკივილი გაუსაძლისი რომ  გახდა, ჟურნალების მაგიდიდან შუშის სუვენირი 
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ავიღე. შუშა დავყნოსე და ფუსუნის ხელის, სხეულის არომატი პირითა და ცხვირით ფილტვებში 
ჩავისუნთქე და გულში ჩავიკარი. დროის შეგრძნება დავკარგე და დიდხანს ვიწექი სუვენირით 
ხელში. მომაგონდა, 2 ივნისს ვაჩუქე ფუსუნს. ჩემი საჩუქარი, სხვა ბევრის მსგავსად, დედისთვის 
რომ დაემალა, „მერჰამეთში“ დატოვა. 

საღამოს, სიბელს რომ შევხვდი ვუთხარი: – ექიმს კარგა ხანს ვესაუბრე, მაგრამ ბოლომდე ვერ 
გავიხსენი. ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება არ მოახდინა და ამიტომაც  აღარ ვაპირებ ექიმთან 
წასვლას. იცი, დღეს თავს გაცილებით უკეთ ვგრძნობ. 

„მერჰამეთში“ მისვლა, ჩვენს ლოგინზე ნებივრობა და სუვენირით გართობა  მართლა მომიხდა. 
მაგრამ ეს ყოველივე მხოლოდ დღე-ნახევარს მეყო, რადგანაც  ცოტა ხანში ტკივილმა ისევ 
შემომიტია. სამი დღის შემდეგ ისევ დავწექი ჩვენს  ლოგინზე და ახლა ფუსუნი რომ ეხებოდა, 
ზეთის საღებავის ფუნჯი ავიღე ხელში და, როგორც ბავშვებმა იციან ხოლმე, ახალი სათამაშოს 
პირში ჩადება, ისე შევეხე ტუჩებით და შემდეგ მთელი სხეულით. ტკივილი კვლავ დროებით 
დამიამდა. ნელ-ნელა ამ ნივთებზე დამოკიდებული ვხდებოდი. ისიც კარგად მესმოდა, რომ ეს 
ფუსუნის დავიწყებაში ხელს მიშლიდა. 

ამის გამო აპარტამენტ „მერჰამეთში“ ჩემს ვიზიტებს მარტო სიბელს კი არა,  საკუთარ თავსაც კი 
ვუმალავდი და ისე ვიქცეოდი, თითქოს ორ-სამ დღეში ერთხელ „მერჰამეთში“ 

  

არ დავდიოდი ორ-ორი საათით. ვგრძნობდი, რომ ჩემი ავადმყოფობა ნელ-ნელა გადიოდა და 
გამოჯანმრთელების გზას ვადექი. თითოეული ეს ნივთი ჩემთვის კოლექციის ექსპონატი არ იყო. 
მათ ისე ვუყურებდი, როგორც ავადმყოფი წამალს: ბაბუაჩემის ნაქონ ქავუქს[28], ბებიაჩემის ფესს, 
რომელსაც ფუსუნი თავზე იხურავდა, ვითომ მასკარადზე იყო, თუ დედაჩემის ძველ 
ფეხსაცმელებს, რომელსაც ჩემი შეყვარებული ისინჯავდა (ფეხის ზომა ორივეს 38 ჰქონდა). ეს 
ოპტიმიზმი გაბედულებას მმატებდა და იმედს მისახავდა, რომ მალე ძველ ცხოვრებას 
დავუბრუნდებოდი, სიბელთან სექსსაც შევძლებდი, შემდეგ დავქორწინდებოდით და 
ჩვეულებრივად ბედნიერად ვიცხოვრებდით. ამას ტკივილნარევი სიხარულით წარმოვიდგენდი 
ხოლმე. 

მაგრამ ჩემი ოპტიმიზმი დიდხანს არ გრძელდებოდა. ერთი დღის შემდეგ მონატრება ტკივილში 
გადადიოდა, მეორე დღეს კი უკვე გაუსაძლის სპაზმში. ასეთ დროს ერთადერთი შვება 
„მერჰამეთში“ წასვლა იყო. როგორც კი სახლში შევიდოდი და ჩაის ფინჯანს, იქ დარჩენილ 
ფუსუნის თმის სამაგრს, სახაზავს, სავარცხელს, საშლელს, ფანქარს და, საერთოდ, მასთან 
ერთად ყოფნას რაც მახსენებდა, იმ ნივთს შევეხებოდი (რომელთაც ფუსუნის სუნი ჯერ კიდევ 
ჰქონდა შერჩენილი), მაშინვე ვმშვიდდებოდი, თითოეულ ნივთს ხელში ვიღებდი და, ამგვარად, 
ჩემს კოლექციას ვამდიდრებდი. 
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36. პატარა იმედი, რომელსაც სიყვარულის ტკივილის დაამება შეეძლო 

აქ გამოფენილი წერილი, ჩემი კოლექციის პირველ ექსპონატებს რომ ვპოულობდი, იმხანად 
მაქვს დაწერილი. წერილი კი კონვერტში დავტოვე სირცხვილის გამო, რომელსაც ოცი წლის 
შემდეგ, „უმანკოების მუზეუმის“ დაარსების დროსაც კი ვგრძნობდი. ამ წიგნის მკითხველს ან 
მუზეუმის დამთვალიერებელს ჩემი უსტარის  წაკითხვა რომ შეეძლოს, ნახავდა, როგორ 
ვევედრებოდი ფუსუნს. იქ მეწერა: ძალიან ცუდად მოგექეცი, ძალიან ვნანობ, საშინლად 
ვიტანჯები, სიყვარული უწმინდესი   გრძნობაა და, თუ დამიბრუნდები, სიბელს გავშორდები-მეთქი. 
ბოლო ნაწილის  დაწერისთანავე ვინანე – სიბელთან განშორების არანაირი პირობა არ უნდა 
წამომეყენებინა და უნდა მეთქვა, უკვე დავშორდით-მეთქი. მაგრამ იმ საღამოს ბევრი დავლიე, 
გავილეშე და ერთადერთი გზაღა მქონდა: სიბელს მივკედლებოდი. ამის გამო ხელი არ 
მომიბრუნდა, ამაზე მეტი დამეწერა. ტექსტზე მეტი დატვირთვა თავად  წერილს ჰქონდა. ჩემი 
უსტარი ფუსუნის კარადაში ვიპოვე ამ მომენტიდან ზუსტად  ათი წლის შემდეგ და წავიკითხე. 
გავოცდი, როგორ ვიტყუებდი თავს იმ დღეებში.  ერთი მხრივ, ვცდილობდი, ჩემი თავისათვის 
დამემალა, როგორ მიყვარდა ფუსუნი, მეორე მხრივ კი, როგორ არ მტოვებდა იმედი, რომ მალე 
ერთად ვიქნებოდით.  თანაც, ამავე დროს, მუდმივად სიბელთან ოჯახურ იდილიაზე ვოცნებობდი. 
იქნებ სიბელთან ნიშნობა უნდა დამერღვია და ჯეიდას პირით, რომელსაც წერილი მიჰქონდა, 
ფუსუნისათვის ცოლობა მეთხოვა? მეგონა, რომ ეს აზრი თავში არც კი მომდიოდა.  მაგრამ უნდა 
ვაღიარო, ამაზე ქვეშეცნეულად განუწყვეტლივ ვფიქრობდი, მაშინაც კი, როცა ფუსუნის მეგობარ 
ჯეიდას შევხვდი და ვისაუბრეთ. 

ალბათ დამთვალიერებლებს თავი მოვაბეზრე ჩემი სიყვარულის ტკივილის აღწერით. მაგრამ 
მაინც მინდა, გაზეთის ეს სტატია გიჩვენოთ. ეს არის სტატია ფუსუნის მეგობარ ჯეიდას შესახებ. აქვე 
სილამაზის კონკურსისათვის გადაღებული მისი ფოტოც გამოექვეყნებინათ. სტატიაში 
აღნიშნული იყო, რომ ჯეიდა „თავისი ოცნების  იდეალურ მამაკაცს“ შეხვდა და თხოვდებოდა.. 
აქვე მინდა, უდიდესი მადლობა გადავუხადო ჯეიდა ჰანიმს, რომელმაც ჩემი ტკივილიანი 
ისტორიის ყველა დეტალი დაწვრილებით იცოდა და ჩემი სიყვარულისადმი პატივისცემას 
გამოხატავდა. მანვე   შემოსწირა  ჩემს  მუზეუმს ახალგაზრდობის დროინდელი ეს ლამაზი 
ფოტოსურათიც. 

ნასიბეს რომ არ ენახა, გადავწყვიტე, ჩემი გრძნობების გამომხატველი წერილი ფუსუნისათვის 
ჯეიდას ხელით  გამეგზავნა. ჩემი  მდივნის, ზეინაბ ჰანიმის   დახმარებით, 

  

ჯეიდა მოვძებნე და დავურეკე. რადგან ფუსუნისგან ჩვენი ურთიერთობების ყველა წვრილმანი 
იცოდა, ჯეიდა უყოყმანოდ დამთანხმდა შეხვედრაზე. რა თქმა უნდა, ტელეფონით ვუთხარი, 
მინდა, ძალიან სერიოზულ საქმეზე გელაპარაკო-მეთქი. ერთმანეთს მაჩქაში შევხვდით და 
მისვლისთანავე მივხვდი, ჯეიდასთვის ჩემი გრძნობებისა და ტკივილის გამხელის რომ არ 
შემრცხვებოდა. შეიძლება იმიტომ, რომ ვიგრძენი, ჯეიდა ჩემს გრძნობებს ფუსუნისადმი 
სერიოზულად მიუდგებოდა, ან იქნებ იმიტომაც, რომ დავინახე, იმ დროს ჯეიდა უბედნიერესი 
ქალი იყო: ფეხმძიმედ დარჩენილიყო და მდიდარი და კონსერვატორი სედირჯიების ვაჟს მასზე 
დაქორწინება გადაეწყვიტა. ჩემთვის არაფერი დაუმალავს და მითხრა, მალე ქორწილი 
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გვექნებაო. ნეტავ იქ მაინც მენახა ფუსუნი! სად იყო იმ მომენტისათვის ჩემი შეყვარებული? ამ 
კითხვებზე ჯეიდამ პასუხი არ  გამცა.  ალბათ  ფუსუნმა  აუკრძალა. პარკ  „თაშლიქში“ 
მივსეირნობდით. ჯეიდა სერიოზულ განცხადებებს აკეთებდა სიყვარულის მნიშვნელობასა და 
სიღრმეზე. ვუსმენდი და მივშტერებოდი  დოლმაბაჰჩეს   სასახლეს,   რომელიც ბავშვობიდან სულ 
თვალწინ მედგა. 

ვერ ჩავაცივდი და ვერ ვკითხე, ფუსუნი როგორ არის-მეთქი. როგორც საუბრისას შევნიშნე, ჯეიდა 
დარწმუნებული იყო, რომ მალე სიბელს გავცილდებოდი, ფუსუნს შევირთავდი და მომავალში 
ოჯახებით ვიმეგობრებდით. არ დაგიმალავთ, ამაზე მეც ვოცნებობდი. ივლისის ცხელი დღე იყო. 
ვისხედით პარკ „თაშლიქში“ და თვალწინ მქონდა გადაშლილი ულამაზესი ბოსფორის სრუტე, 
თუთის ხეები, მაგიდებთან მსხდარი  შეყვარებულები, რომლებიც „მელთემს“ წრუპავდნენ, 
საბავშვო ეტლებით მოსეირნე  დედები, ქვიშაში მოთამაშე ბავშვები, მხიარული სტუდენტები, 
მოჟღურტულე   მტრედები და იქვე დასკუპებული ორი ბეღურა – ყველაფერი მახსენებდა იმას, 
რაც უკვე მავიწყდებოდა: რომ ცხოვრება მართლაც მშვენიერია. იმედით ავივსე, როცა  ჯეიდამ 
წერილი გამომართვა გაფართოებული თვალებით და მითხრა: – ფუსუნს გადავცემ და პასუხსაც 
აუცილებლად მოგაწვდი. 

მაგრამ პასუხი არ მიმიღია. 

აგვისტოს დასაწყისში, ერთ დილით, სანუგეშოდ ადრე ნაცად ხერხს მივმართე, მაგრამ არ 
მიშველა. პირიქით, კაეშანი არითმეტიკული პროგრესიით იზრდებოდა. როცა ოფისში 
ვმუშაობდი ან ტელეფონით ვინმეს ვეკამათებოდი, ფუსუნზე არ ვფიქრობდი, მაგრამ სპაზმები 
მუცელში ისეთ რეგულარული სახეს იღებდა, რომ ელექროდენივით სწრაფად და უხმოდ 
ედებოდა მთელ სხეულს. ამ სიყვარულის ტკივილის დასაამებლად იმედის ხავსს ვეჭიდებოდი და 
ეს თავდაპირველად გარკვეულ შვებას მგვრიდა, მაგრამ ამით უბრალოდ თავს ვიქცევდი, 
რადგანაც დიდი ხნით ამ ტკივილისგან თავის დახსნას ვერ ვახერხებდი. 

იღბალსა და რაღაც ნიშნებს ვებღაუჭებოდი. გაზეთების იმ გვერდების კითხვა დავიწყე, სადაც 
ვარსკვლავების განლაგება და ჰოროსკოპები ეწერა. ყველაზე მეტად მჯეროდა 

„სონ პოსტის“ რუბრიკისა „თქვენი დღე, თქვენი ზოდიაქო“  და  ჟურნალ   „ჰაიათის“ 
ჰოროსკოპებისა. რომელიღაცა ჭკვიანი ექსპერტი მკითხველებს, განსაკუთრებით კი მე, ხშირად 
სწერდა: „დღეს თქვენი შეყვარებულისგან რაღაც  ნიშანს მიიღებთ“. ზოდიაქოს სხვა ნიშნებზეც 
წერდნენ ასეთ  რამეებს, მაგრამ  ჩემთვის მაინც დამაჯერებელი იყო. ზოდიაქოსა და 
ჰოროსკოპებს ყურადღებით ვკითხულობდი, მაგრამ ვარსკვლავების და ასტრონომიისა არ 
მჯეროდა, ამიტომაც მოწყენილი დიასახლისივით ზოდიაქოებს გულს ვერ ვაყოლებდი. კარი 
რომ გაიღებოდა, ჩავუთქვამდი, თუკი შემომსვლელი ქალი იქნება, ფუსუნს შევხვდები, თუ კაცი – 
ვერა-მეთქი. 

დედამიწა, ცხოვრება და, საერთოდ, ყველაფერი, სავსე იყო ღმერთისგან ჩვენთვის სამკითხაოდ 
გამოგზავნილი ნიშნებით. როცა  „სათსათის“  ფანჯრიდან   ვიყურებოდი, მანქანებს 
ვაკვირდებოდი და ჩავუთქვამდი: თუკი  პროსპექტზე   წითელი მანქანა პირველად მარცხნიდან 
შემოვა, ფუსუნის ამბავს გავიგებ, თუ  მარჯვნიდან – ცოტა ხანს მოცდა მომიწევს-მეთქი. ხან 
ბორნიდან ჩამოსვლისას  ვიტყოდი: თუკი ბაქანზე ფეხს პირველი მე დავდგამ, ფუსუნს ძალიან 
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მალე შევხვდები-მეთქი. „ვინც პირველი, ის – ვირი!“ მესმოდა უკნიდან მებაგირეების   
შეძახილები. შორიდან გემის საყვირის ხმაც  კი წარმატების ნიშნად მიმაჩნდა. მაშინვე გემს 
წარმოვიდგენდი. მიწისზედა გადასასვლელზე გადასვლისას ჩავუთქვამდი:   საფეხურები  თუ  
კენტი  იქნება,  ფუსუნს  ძალიან  მალე შევხვდები-მეთქი.  თუკი      კიბე    წყვილსაფეხურიანი    
გამოდგებოდა,     ტკივილი 

  

მიძლიერდებოდა და, თუ გამიმართლებდა, დროებით მიამდებოდა. 

ყველაზე ცუდი ტკივილისგან შუაღამით გაღვიძება იყო. რადგანაც ისევ დაძინებას ვეღარ 
ვახერხებდი. ამ გამოუვალი მდგომარეობისგან თავის დასაღწევად არყის, რამდენიმე ჭიქა ვისკის 
ან ღვინის ზედიზედ გადაკვრა და გონებაში ჩართული შემაწუხებელი რადიოს გამორთვა 
მინდოდა. რამდენჯერმე არაყი გადავკარი, შემდეგ დედაჩემის ძველი კარტი ავიღე და პასიანსი 
გავშალე. რამდენიმე ღამეს მამაჩემის კამათლები ვაგორე ასიათასჯერ და ყოველი გაგორების 
წინ ვფიქრობდი, ეს ბოლოა-მეთქი. ერთი საოცარი რამ აღმოვაჩინე, როცა გავილეშებოდი, 
ტკივილისგან სიამოვნებასაც კი ვიღებდი და სულელური სიამაყე მიპყრობდა, რადგანაც თავს 
წიგნების, ფილმებისა და ოპერების გმირად ვგრძნობდი. 

ერთხელ სუადიეში აგარაკზე დავრჩი, გათენებამდე კიდევ კარგა ხანი მაშორებდა, როცა 
მივხვდი, რომ ვერ ვიძინებდი. ტერასაზე გავედი, რომელიც ზღვას გადაჰყურებდა და სიბნელეში 
შეზლონგზე უხმოდ წამოვწექი. ნაძვის სუნსა და კუნძულებიდან მომავალი შუქის ფონზე დაძინებას 
შევეცადე. 

– არც შენ გძინავს? – წამჩურჩულა მამამ. სიბნელეში არ შემიმჩნევია,  რომ  გვერდითა შეზლონგზე 
იწვა. 

– ამ ბოლო დროს ღამღამობით დაძინება მიჭირს. – წავილუღლუღე დამნაშავესავით. 

– არ იჯავრო, გაგივლის. – მითხრა დარბაისლურად. – ჯერ ახალგაზრდა ხარ. ნუ გეშინია, შენთვის 
ჯერ ადრეა ტკივილებისა და დარდისგან უძილობა. მაგრამ, აი, ჩემს ასაკამდე რომ მოხვალ და 
თანაც თუკი ცხოვრებაში რაღაცებსაც ინანებ,    გათენებამდე ვარსკვლავებს მიაშტერდები და 
დაითვლი, მაშინ კი ფრთხილად იყავი. ისეთი რამ არ ჩაიდინო, რომ შემდეგ სანანებელი 
გაგიხდეს. 

– კარგი, მამა. – ვუპასუხე თითქმის ჩურჩულით. მივხვდი, რომ ტკივილი ცოტათი დამიამდა და უკვე 
შევძლებდი დაძინებას. აქ ვფენ პიჟამის საყელოსა და მამაჩემის  ერთ ჩუსტს, რომელთა დანახვაც 
ყოველთვის მწუხარებით მავსებს. 

მინდა ვაღიარო, ერთი-ორი რამ დაგიმალეთ, რაც იმ დროს ჩვევად მექცა: შეიძლება უბრალოდ 
უმნიშვნელოდ ჩავთვალე, ან კიდევ არ მინდოდა, მკითხველისა და დამთვალიერებლების 
თვალში კიდევ უფრო დავცემულიყავი. თუმცა იმისათვის, რომ უფრო კარგად გამიგოთ, ახლა 
ერთს გაგიმხელთ. შუადღის შესვენების დროს, როდესაც ჩემი მდივანი, ზეინაბ ჰანიმი, სხვა 
თანამშრომლებთან ერთად სასადილოდ მიდიოდა, ფუსუნის სახლში ვრეკავდი. ტელეფონს 
ყოველთვის მამიდა ნასიბე იღებდა. ალბათ ჩემი შეყვარებული ჯერ არ იყო დაბრუნებული. არც 
მამამისი ჩანდა. როგორც ჩანს, მამიდა ნასიბე შეკვეთებს სახლში იღებდა. არ ვკარგავდი იმედს, 
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რომ ერთ დღესაც ტელეფონს ფუსუნი უპასუხებდა. იმასაც ველოდი, იქნებ შორიდან ფუსუნის 
რამე რეპლიკა ან ნასიბეს ფუსუნისადმი მიმართვა გავიგონო-მეთქი. პირველ ხანებში დარეკვა და 
უხმოდ მოლოდინი არ მეძნელებოდა, მაგრამ, როცა ნასიბემ ლაპარაკი დაიწყო, თავს ძლივს 
ვიკავებდი. რადგანაც ნასიბე ძალიან აღელვებული და შეშინებული ჩანდა. 

– ალო, ალო, რომელი ხარ? რატომ რეკავთ, რა გინდათ, ხმა ამოიღე თუ ღმერთი გწამს.. ალო, 
ალო, გიიიისმენთ ვინ ხარ? და ასე დაუსრულებლად. მამიდა ნასიბეს აზრად არ მოსდიოდა, 
ტელეფონი აღებისთანავე დაეკიდა, ან თუნდაც ჩემზე ადრე  გაეთიშა. რაც დრო გადიოდა, ეს  
პროცესი  სულ  უფრო  და  უფრო  მთრგუნავდა   და თავს იმ კურდღელივით უსასოდ ვგრძნობდი, 
მანქანის განათებას რომ აშტერდება. ამიტომაც თავი ხელში ავიყვანე და მათთან რეკვა 
შევწყვიტე. ფუსუნის კვალი არსად ჩანდა. 

 

37. ცარიელი სახლი 

  

ყოველწლიურად, აგვისტოს ბოლოს, როცა ყარყატების გუნდი გადაუფრენდა სრუტეს, სუადიეში 
ჩვენს სახლსა და კუნძულებს, ევროპიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთისკენ – აფრიკისკენ აიღებდა 
გეზს, მეგობრების დაჟინებული თხოვნით მშობლების თეშვიქიეში დაბრუნებამდე ჩვენს სახლში 
ზაფხულის გაცილების წვეულებას ვმართავდი. იმ ზაფხულსაც გადავწყვიტეთ წვეულების 
მოწყობა. საორგანიზაციო საქმეები სიბელმა ითავა: საყიდლებზე წავიდა, მაგიდები მისწი-მოსწია 
და ზაფხულში ნაფტალინიანი ხალიჩებიც გაშალა. იმის მაგივრად, რომ სახლში გავქცეულიყავი 
სიბელის დასახმარებლად, ფუსუნს დავურეკე. ბოლო დღეებში ტელეფონს არავინ იღებდა. 
დღეს კი უკვე გათიშვის დროს რომ იცის ხოლმე, წყვეტილი ზუმერის ხმაც გაისმა. ისე ავღელდი, 
რომ ტკივილმა მთელი სხეული და გონება დამიბინდა. 

ზუსტად თორმეტ წუთში იმ ქუჩებზე მივაბიჯებდი, ჩემს თავს შესვლა რომ ავუკრძალე და 
რომლებიც გონებაში ნარინჯისფრად მქონდა მონიშნული. შუადღის მზეზე გადმოსული 
ჩრდილივით ვუახლოვდებოდი მათ სახლს, ქუიულუ ბოსთანის ქუჩაზე. შორიდანვე შევამჩნიე, 
რომ ფარდები აღარ ეკიდა. კარებზე დავრეკე, არავინ გამიღო. შემდეგ დავაკაკუნე, ბოლოს 
ბრახუნზე გადავედი. ვიფიქრე, თუკი არავინ გამიღებს, აქვე მოვკვდები-მეთქი. 

– რომელი ხარ? – ამომძახა სახლის მომვლელმა ქალმა სარდაფის ოთახიდან. –  აააა, მაგათ 
ტყუილად ეძებთ, გადავიდნენ.. 

– დაქირავება მაინტერესებდა. – ვთქვი, რაც პირველი მომადგა ენაზე. 

ხელში ოცი ლირა ჩავჩარე, სათადარიგო გასაღებით სახლი გავაღებინე და შევედი. ღმერთო 
ჩემო.. არ ვიცი, როგორ აღგიწეროთ სახლი: ჩამოფლეთილი კედლები, სამზარეულოში 
ჩამოცვენილი კაფელი, დაფეხვილი ნიჟარა, რომელშიც ჩემი დაკარგული შეყვარებული მთელი 
ცხოვრება ჭურჭელს რეცხავდა, ის მოჯღანული ღუმელი, მას რომ აშინებდა, ბათქაშჩამოყრილი 
კარნიზები და კედლებზე დაკიდებული სარკეებისა და სურათების ჩარჩოების ოცწლიანი 
ანაბეჭდები. სიყვარულით შევედი ფუსუნის ოთახში და მისი სუნი შევისუნთქე. მომეჩვენა, რომ 
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სადღაც, კუთხეში, ფუსუნის ლანდი იმალებოდა. ყველაფრის დამახსოვრებას ვცდილობდი. 
შპალერს ნაწილი მოვახიე და შევინახე. შემდეგ პატარა ოთახის კარს სახელური მოვხსენი და 
ჯიბეში ჩავიდე. მას ხომ ჩემი შეყვარებული თვრამეტ წელიწადს ეხებოდა. აბაზანაში ავზის ჯაჭვზე 
მიმაგრებული თიხის სახელური ჩამოვწიე და ისიც ხელში შემრჩა. 

კუთხეში მიყრილ ფურცლებსა და უვარგის ნივთებს შორის თოჯინას მოტეხილი ხელი და 
მსხვილი ქარსის ბურთულა დავინახე, რომლებიც უეჭველად ფუსუნისა იქნებოდა. 
დაუფიქრებლად ჩავიყარე ჯიბეში. ცოტა დავმშვიდდი, როცა წარმოვიდგინე, რომ ამ ნივთებით 
შევძლებდი, თავი მენუგეშებინა. შემდეგ სახლის მომვლელ ქალს მივუბრუნდი და ვკითხე? 

–კი მაგრამ, ამდენი წლის შემდეგ აქედან რატომ გადავიდნენ? 

– უკვე წლები იყო, სახლის პატრონისთვის ქირის გადახდა უჭირდათ. 

– ვითომ სხვაგან უფრო იაფად იშოვიდნენ? ხომ არ იცით, სად გადავიდნენ? 

–   წარმოდგენა   არა   მაქვს.   –   მითხრა   ქალმა.   –   სახლის   პარტონსა და   ჩვენზე 
განაწყენებულები წავიდნენ. გაგიგიათ, ოცი წლის შემდეგ ვეღარ გაუგეს ერთმანეთს. 

ისეთი სასოწარკვეთა დამეუფლა, ვიფიქრე, ცოტაც და დავიხრჩობი-მეთქი. მაშინ მივხვდი, რომ 
გულის კუნჭულში ყოველთვის მქონდა იმის იმედი, ერთ დღეს ფუსუნთან მუდარით მივიდოდი და 
ისიც დიდსულოვნად მაპატიებდა. ახლა კი ეს უკანასკნელი იმედიც დავკარგე. ხელიდან 
გამისხლტა მისი ნახვის ოცნება, რაც ჩემთვის გაუსაძლისი იყო. 

ზუსტად თვრამეტ წუთში „მერჰამეთში“ ჩვენს ლოგინზე ვიწექი და მიტოვებული სახლიდან 
წამოღებული ნივთებით ვცდილობდი ტკივილის შემსუბუქებას. ხელში დიდი სიყვარულით 
მეჭირა ნივთები, ფუსუნი რომ ეხებოდა და მათი ცქერა, ყელზე,  მხრებსა და შიშველ მუცელზე 
დატარება საოცარად მანუგეშებდა და მოგონებებს მიცოცხლებდა. 

  

38. ზაფხულის გაცილების წვეულება 

ოფისში აღარც შემივლია. თეშვიქიეში, ჩემს სახლში მოგვიანებით მივედი, სადაც გამალებული  
სამზადისი დამხვდა. 

– რაღაც მინდოდა მეკითხა შამპანურზე, – მითხრა სიბელმა. –  ოფისში  რამდენჯერმე დაგირეკე, 
მაგრამ მითხრეს, გასულიაო. 

პასუხი არ გამიცია, პირდაპირ ჩემს ოთახში შევედი და ლოგინზე დავწექი. მახსოვს, ვფიქრობდი, 
ძალიან, ძალიან უბედური ვარ და ეს წვეულებაც ცუდად ჩაივლის-მეთქი. თვალწინ სულ ფუსუნი 
მედგა და ყველაფერი მტკიოდა. საკუთარი თავის პატივისცემას ვკარგავდი იმის გამო, რომ 
ნუგეშისცემას მხოლოდ მისი ნივთებით თავის შექცევით ვახერხებდი, მეორე მხრივ, ეს ჩემთვის 
უცხო სამყარო სულ უფრო და უფრო მიზიდავდა და იქ კარის ფართოდ გაღება და ღრმად 
შესვლა მინდოდა. მივხვდი, რომ სიბელის ორგანიზებულ წვეულებაზე მდიდარი, მხიარული და 
ცხოვრებით კმაყოფილი მამაკაცის როლის თამაში გამიჭირდებოდა. ისიც მესმოდა, რომ 
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წვეულება ჩემს სახლში იმართებოდა და ყველაფრით უკმაყოფილო ოცი წლის მოჯუჯღუნე 
ბიჭივით ვერ მოვიქცეოდი. სიბელმა იცოდა, რაღაც უსახელო სენით რომ ვიყავი შეპყრობილი და 
ალბათ ჩემს ამ მდგომარეობასაც გაიგებდა, მაგრამ წვეულებაზე მოსულ გართობის მოყვარულ 
მეგობრებს ამას ხომ ვერ ავუხსნიდი. 

პირველი სტუმრები საღამოს შვიდი საათისათვის მოვიდნენ. გულითადი მასპინძელივით ვუჩვენე 
უცხოური სასმელებით სავსე ბარი, სადაც მთელი სტამბოლის კონტრაბანდული სასმელი იყო 
თავმოყრილი და დასალევი შევთავაზე. მახსოვს, ერთხანს ფირფიტებს ვარჩევდი  და  
ვატრიალებდი  „სერჯენტ  პეპერსსა“  და  საიმონს   და   გარფანკელს, რომლებიც მაშინ მიყვარდა, 
სიბელსა და ნურჯიჰანს ვუცინოდი და  მათთან ვცეკვავდი. როგორც გაირკვა, ნურჯიჰანმა ზაიმს 
მეჰმედი არჩია. მაგრამ ზაიმი  განაწყენებული არ ჩანდა. სიბელმა წარბების აწევით ჩამჩურჩულა, 
მეგონა, ნურჯიჰანი ზაიმთან იწვაო, მაგრამ მე არაფრად ჩავაგდე და არც კი 
დავინტერესებულვარ,  რატომ ადარდებდა ჩემს საცოლეს ეს საკითხი. ძალიან ლამაზი საღამო 
იყო.  ბოსფორის სრუტიდან მობერილი ჩრდილო-აღმოსავლეთის ქარი, ფოირაზი,    არხევდა  
და  ლამაზად   აშრიალებდა თეშვიქიეს მეჩეთის ეზოში მდგარ ალვის ხეებს. სულ ასე იყო ჩემი 
ბავშვობიდან.. როცა შებინდდა, მერცხლებმა 1930 წლიდან შემორჩენილი შენობის სახურავისა 
და ფანჯრების გარშემო კამარა შეკრეს და   აჭიკჭიკდნენ. ქალაქში დარჩენილი ნიშანთაშელების 
სახლებიდან ტელევიზორების  შუქი გამოდიოდა. ერთი აივნიდან მოწყენილი გოგონა, 
მეორიდან კი ცხოვრებით  უკმაყოფილო მამაკაცი პროსპექტზე საცობს გაჰყურებდნენ. 
ვუყურებდი ყოველივე  ამას და გრძნობებში გარკვევას ვცდილობდი: მეშინოდა, რომ ფუსუნს 
ვერასდროს დავივიწყებდი. აივანზე მოვეწყვე. შიგადაშიგ სტუმრები გამოდიოდნენ და ღიმილით 
ვისმენდი მათ ხუმრობებს.. იმდენი სასმელი დავლიე, რომ დავთვერი. 

ზაიმი წვეულებაზე ძალიან საყვარელ გოგონასთან ერთად მოვიდა. ქალიშვილს წარმატებით 
ჩაებარებინა უნივერსიტეტში და უბედნიერესი იყო. აიშე ერქვა. გამოველაპარაკე. შემდეგ 
სიბელის მეგობარ ტყავის იმპორტიორ მორცხვ ვაჟთან ერთად არაყი დავლიე. როცა შეღამდა, 
სიბელი გამოვიდა და მითხრა: – სირცხვილია, სახლში შემოდი. 

ერთმანეთს მთელი ძალით მოვეხვიეთ და ერთი შეხედვით რომანტიკულად, სინამდვილეში კი 
იმედგაცრუებულებმა ვიცეკვეთ. მისაღებში, სადაც მთელი ბავშვობა მქონდა გატარებული, 
ნათურები ჩაექროთ და ნახევრად ჩაებნელებინათ. ისეთი შეგრძნება დამეუფლა, თითქოს ჩემს 
სახლში კი არა სულ სხვაგან ვიყავი, ვეღარც ფერებს ვცნობდი, ვეღარც გარემოს. მეგონა, 
სამყარო ფეხქვეშ მეცლებოდა, ამიტომაც ცეკვის დროს მთელი ძალით მივეკარი სიბელს. მთელ 
ზაფხულს გრძელდებოდა ჩემი უბედურება და სმა, რაც ჩემს საყვარელ საცოლესაც გადაედო და 
ამიტომ ისიც ჩემსავით ბარბაცებდა. 

  

თუკი იმ  დროის  ჟურნალ-გაზეთების  ენით  ვიტყვით,  წვეულება  შუაღამეზე   „ჭარბი ალკოჰოლის 
გავლენით“ უკვე ზღვარს გადასცდა. ისმოდა ჭიქების და მინის მსხვრევის ხმა, წუთში 45- და 33-
ბრუნიანი ფირფიტები დაიმტვრა, ზოგიერთმა წყვილმა ევროპული ჟურნალ-გაზეთების 
გავლენით, კოცნაობა დაიწყო, ზოგიერთებიც ჩემი და  ჩემი ძმის ოთახში სასიყვარულოდ 
შევიდნენ. ყველანი ფარულად ვღელავდით,    რადგანაც ვგრძნობდით, რომ ცოტაც და ჩვენს 
ახალგაზრდობასთან დამშვიდობება  მოგვიწევდა. რვა-ცხრა წლის წინ, როცა ზაფხულის ბოლოს 
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ამგვარი წვეულებების გამართვა დავიწყე, გვიხაროდა გართობა, რასაც ერეოდა მშობლების  
დაბრუნებასთან დაკავშირებული ანარქიული განწყობა და წუხილი. ამხანაგების ნაწილი იქამდე 
უჩხიკინებდა სამზარეულოს ძვირად ღირებულ ტექნიკას, ვიდრე არ გატეხდა, ნაწილი კი 
დედაჩემისა და მამაჩემის კარადაში ძველ ქუდებს, სუნამოებს,  ბაფთა-ჰასლტუხებსა და 
ტანსაცმელს ერთმანეთს უჩვენებდა, ხალისობდა. ზოგს კი ისეთი სახე ჰქონდა, თითქოს რაღაც 
სახელმწიფოებრივი ტვირთი აწვა. 

შემდგომ წლებში, ამ ხალხისგან მარტო ორი გახდა პოლიტიკოსი. აქედან ერთი 1971 წელს 
სამხედრო გადატრიალების შემდეგ დააპატიმრეს და ციხეში იყო 1974 წლის ამნისტიამდე. 
შემდგომში ალბათ ორივემ „უპასუხისმგებლო  და უქნარა  ბურჟუებად“ ჩაგვთვალა, ჩვენგან თავი 
შორს დაიჭირეს და ჩვენი წრიდან გავიდნენ. 

იმ დღეს გამთენიისას, ნურჯიჰანი დედაჩემის კარადაში შეძვრა, მაგრამ იქ ასარევად კი არა, დიდი 
ინტერესით, პატივისცემითა და მოწიწებით „იქექებოდა“. 

– ქილიოსზე მივდივართ საბანაოდ. – მითხრა სერიოზულად. – ვნახოთ, იქნებ დედაშენს საცურაო 
კოსტიუმი ჰქონდეს. იმ მომენტში უდიდესმა სინანულის გრძნობამ  შემიპყრო, რომ ბევრჯერ 
თხოვნის მიუხედავად, ფუსუნი  ქილიოსზე არ  წავიყვანე.   ამ  ღრმა ტკივილისთვის  რომ  
გამეძლო,  იქვე  მშობლების  საწოლზე წამოვწექი   და იქედან ვუყურებდი, როგორ გამოიღო 
მთვრალმა ნურჯიჰანმა საცურაო   კოსტიუმის ძებნის საბაბით დედაჩემის 50-იანების დროინდელი 
მოქარგული წინდები, მიწისფერი ძვირფასი კორსეტები, აპარტმენტ „მერჰამეთში“ გაგზავნას 
გადარჩენილი  ქუდები და შარფები. სათითაოდ დაათვალიერა სახლებისა და მიწების საბუთები,   
უკვე გაყიდული ან გაქირავებული სახლების გასაღებების უსარგებლო აცმები,  ოცდათექვსმეტი 
წლის წინ ერთ ჭორიკანა გაზეთში დაბეჭდილი სტატია ჩემი  მშობლების ქორწილის შესახებ და 
ქორწილიდან თორმეტი წლის შემდეგ ჟურნალ  „ჰაიათის“ რუბრიკა „საზოგადოებაში“ 
გამოქვეყნებული ფოტოსურათი, სადაც დედა არაჩვეულებრივად გამოიყურებოდა. ამას 
ყველაფერს დედა ბანკის სეიფებს ვერ  ანდობდა და წინდები რომ ელაგა, იმ უჯრის ბოლოში 
ერთ პატარა ჩანთაში ინახავდა. 

– დედაშენი  ძალიან  საინტერესო  და  სასიამოვნო  ქალბატონი  ყოფილა. –   მითხრა ნურჯიჰანმა. 

– წარსულ დროში ნუ მოიხსენიებ, ჯერ ცოცხალია. – ვუპასუხე ისე, რომ არ გავძრეულვარ. იმ 
მომენტში ვფიქრობდი, რა კარგი იქნებოდა, მთელი ცხოვრების გატარება ფუსუნთან ერთად ამ 
ოთახში რომ შემძლებოდა-მეთქი. 

მთვრალმა ნურჯიჰანმა სიცილი ატეხა. ისტერიული კისკისის გაგონებაზე ჯერ სიბელი შემოვიდა, 
შემდეგ მეჰმედი. ქალიშვილებმა ერთად განაგრძეს დედაჩემის კარადის დათვალიერება, ხოლო 
მეჰმედი საწოლის კიდეზე ჩამოჯდა, ზუსტად იმ ადგილას, სადაც მამაჩემი, სანამ დილაობით 
ჩუსტებს იცვამდა, ჩაფიქრებული, ფეხის თითებს დააჩერდებოდა ხოლმე და აღფრთოვანებითა 
და სიყვარულით შესცქეროდა ნურჯიჰანს. ამ წლების განმავლობაში პირველად ჰქონდა ისეთი 
გრძნობა, რომლის ქორწინებით დასრულებაც შეიძლებოდა და ბედნიერებისგან გაოგნებული 
და ცოტა არ იყოს დარცხვენილიც კი იყო. მისი არ მშურდა, რადგანაც ვგრძნობდი, რომ 
იმედგაცუებისა და დამამცირებელი  დასასრულისა  ეშინოდა. 

-144- 
 



სიბელი და ნურჯიჰანი ერთმანეთს დედაჩემის კარადიდან გამოღებულ ნივთებს უჩვენებდნენ 
(რომელთა ნაწილიც აქვე მაქვს გამოფენილი), მხიარულობდნენ და კისკისებდნენ, შემდეგ კი 
ერთმანეთს შეახსენებდნენ, საცურაო კოსტიუმებს ვეძებთო. 

საცურაო კოსტიუმების ძებნამ და „ზღვაზე წასვლაზე“ საუბრებმა გათენებამდე  გასტანა. 

  

არავინ იყო იმ ფორმაში, რომ მანქანის ტარება შესძლებოდა. სასმელსა და უძილობას ფუსუნის 
მონატრების ტკივილი დაერთო და მივხვდი, რომ ეს გრძნობა ქილიოსის პლაჟზე კიდევ უფრო 
გამიმძაფრდებოდა. ამიტომაც იქ წასვლა გადავიფიქრე. დავპირდი, მოგვიანებით 
შემოგიერთდებით სიბელთან ერთად-მეთქი და თემაც ამოვწურე. დედა ყავას რომ მიირთმევს 
ხოლმე, იმ აივნიდან გადავხედე მეგობრებს და ხელი დავუქნიე. პროსპექტზე ზაიმი და მისი ახალი 
საყვარელი, ნურჯიჰანი, მეჰმედი და კიდევ რამდენიმე ახალგაზრდა, სიმთვრალით 
გაბრუებულები, ხმამაღლა საუბრობდნენ და პრიალა წითელ პლასტმასის ბურთს ესროდნენ 
ერთმანეთს, თუ ვერ დაიჭერდნენ, დასდევდნენ. თავიანთი ხმაურით მთელი თეშვიქიეს 
პროსპექტი ფეხზე წამოყარეს. როცა მეჰმედმა მანქანის კარები დაკეტა, დავინახე, როგორ 
მიიჩქაროდნენ თეშვიქიეს მეჩეთისაკენ დილის ლოცვებზე დასასწრებად მოხუცები. მათ შორის 
წინა კორპუსის კარისკაციც შევნიშნე, რომელიც ახალ წელს თოვლის ბაბუის ტანსაცმელში 
გამოეწყობოდა და ეროვნულ ლატარიას ყიდდა ხოლმე. უცებ მეჰმედმა მანქანა მკვეთრად 
დაამუხრუჭა და უკანა სვლით წამოვიდა, შემდეგ კარი გაიღო, ნურჯიჰანი გადმოვიდა და მეექვსე 
სართულზე მთელი ხმით ამოგვძახა, აბრეშუმის მოსახვევი დამრჩაო. სიბელი სახლში შევიდა და 
შარფი აივნიდან გადაუგდო. არასდროს დამავიწყდება, როგორ ვიდექი დედაჩემის აივანზე 
სიბელის გვერდით და შევცქეროდი, იისფერი მოსახვევის ჰაეროვან დაშვებას, რომელიც დილის 
სიოს წამობერვისას გვერდებს ხან შლიდა და ხანაც კეცავდა. ეს იყო ჩემი საცოლის გვერდით 
ბედნიერად ყოფნის უკანასკნელი სურათი, რომელიც წარმომიდგება ხოლმე. 

 

39. აღიარება 

აღიარების სცენას მოვადექით. მუზეუმში ამ ადგილის აღწერისას მთელი გულით მოვინდომე, 
რომ ჩარჩოები, ფონი და საერთოდ ყველაფერი, ცივ ყვითელ ფერად მეჩვენებინა. მაშ ასე, ჩვენი 
მეგობრები ზღვაზე რომ გავაცილე, ოთახში შევბრუნდი და ისევ ჩემი მშობლების ლოგინზე 
წამოვწექი. უსკუდარიდან ამოსულ უზარმაზარ მზეს დიდი საძინებელი ნარინჯისფრად შეეღება. 
შორიდან ბოსფორზე გამავალი გემების საყვირების ხმა ისმოდა. 

– წამო, – მითხრა სიბელმა მას შემდეგ, რაც დიდი ენთუზიაზმი ვერ შემატყო, – ძალიან ნუ 
დავიგვიანებთ, თორემ შეიძლება იმათ ვეღარც კი მივუსწროთ. 

მაგრამ ჩემი პოზა რომ დაინახა (უნდა აღინიშნოს, რომ იმაზე სულ არ ფიქრობდა, როგორ 
შევძლებდი მანქანის ტარებას ისეთი მთვრალი), მიხვდა, რომ ჩემმა ავადმყოფობამ შეუქცევადი 
ფორმა მიიღო. ამიტომ შეეცადა, ამ თემაზე არ ელაპარკა. თვალსაც კი მარიდებდა. თუმცა 
ბოლოს მაინც გადაწყვიტა (ზოგი ამას გაბედულებას ეძახის) და საჩოთირო თემა აღძრა. 
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– სად იყავი შუადღეზე? – მკითხა და მაშინვე ინანა. – თუკი პასუხისა შეგრცხვება ან თქმას ერიდები, 
ნურაფერს მეტყვი. – დაუმატა ტკბილად. 

გვერდით მომიწვა და თანაც ისეთი თანაგრძნობითა და შიშით მომეხვია კნუტივით, რომ 
შემრცხვა. ვიგრძენი, რომ ჩემი პასუხით გულს ვატკენდი. მაგრამ სიყვარულის ჯინი უკვე ამოვიდა 
ალადინის ლამპრიდან, მთელ სხეულზე მომედო და მაგრძნობინა, რომ საიდუმლოს დაფარვა 
აღარ შემეძლო. 

– გახსოვს, გაზაფხულის ბოლოს ერთხელ „ფუაიეში“ რომ ვივახშმეთ – დავიწყე მოყოლა. 

– და შენ ვიტრინაში „ჯენი კოლონის“ ჩანთა რომ დაინახე და მოგეწონა. უკან დაბრუნდი და 
დააკვირდი კიდეც. 

ჩემმა სათნო საცოლემ იმწამსვე იგრძნო, რომ საქმე ჩანთის ფალსიფიცირებას არ ეხებოდა და 
უფრო მნიშვნელოვანი და სერიოზული რამის თქმას ვაპირებდი და შიშით თვალები 
გაუფართოვდა. მოვუყევი ყველაფერი, რაც მუზეუმის დამთვალიერებლებმა და 

  

მკითხველებმა უკვე ზედმიწევნით იციან. შესახსენებლად დამთვალიერებლებისათვის აქ ვფენ 
ჩემი ამბის გამორჩეულ და მნიშვნელოვან ნივთებს. 

შევეცადე, სიბელისათვის ყველაფერი დაწვრილებით და დეტალურად მომეყოლა. მაშინვე 
ისეთი სინანულისა და სიმძიმის გრძნობა ვიგრძენი, წლების შემდეგ შენი მიზეზით მომხდარი 
ავტოავარიის გახსენებისას ან რაღაც შენს ჩადენილ დიდ ცოდვაზე ლაპარაკისას რომ 
დაგეუფლება ხოლმე. შეიძლება ამ ამბის გახსენება თავად მოვინდომე, რომ ჩემი დანაშაული 
შემემსუბუქებინა, ან კიდევ მეგრძნო, რომ ეს ყველაფერი შორეულ წარსულს ჩაბარდა. ამასთან, 
გასაგები მიზეზის გამო, არ მოვუყევი ჩვენი ურთიერთობის ის დეტალები, რომლებიც უსაზღვროდ 
ბედნიერ სექსს შეეხებოდა და ვცდილობდი, ყველაფერი თურქი მამაკაცის ქორწილამდელ 
რიგით ფუქსავატობად წარმომეჩინა. მაგრამ, როცა სიბელის ცრემლები შევნიშნე, მაშინვე ვინანე, 
ამაზე საუბარი საერთოდ რომ დავიწყე. 

– საშინელება ყოფილხარ. – მითხრა სიბელმა და დედაჩემის ხურდა ფულით სავსე ძველი 
ყვავილებიანი ჩანთა და მამაჩემის შავ-თეთრი საზაფხულო ფეხსაცმელი  მესროლა. ორივე 
ამცდა. ხურდა ჩანთიდან გადმოიყარა და შუშის მსხვრევის ხმით  მიმოიფანტა. სიბელს 
ღაპაღუპით ჩამოსდიოდა ცრემლები. 

– უკვე დიდი ხანია, ეს ურთიერთობა დავასრულე, – ვუთხარი. – მაგრამ ჩემმა საქციელმა ძალიან 
დამთრგუნა.. მაგალითად, არც ის გოგონა და არც არავინ სხვა.. 

– ის გოგო ნიშნობაზე ჩვენ გვერდით არ იჯდა? – თქვა სიბელმა ისე, რომ მისი სახელი არ 
უხსენებია. 

– კი. 

– საშინლად ვულგარული გამყიდველი! კიდევ ხვდები? 
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– რა თქმა უნდა, აღარ.. ნიშნობის შემდეგ მივატოვე. ისიც დაიკარგა. გათხოვილა (ახლაც მიკვირს, 
როგორ მოვიგონე ეს ტყუილი). ეს იყო ნიშნობის შემდგომ ჩემი შებოჭილობისა და ჩაკეტილობის 
მიზეზი, მაგრამ უკვე ყველაფერმა გამიარა. 

სიბელი ატირდებოდა, შემდეგ სახეზე წყალს შეისხამდა, თავს ხელში აიყვანდა და ისევ 
შეკითხვებს მისვამდა. ბოლოს ჩემმა ჭკვიანმა საცოლემ მკითხა: – ანუ ვერ ივიწყებ? 

ამ კითხვაზე დადებით პასუხს, თუ უგულო არ არის, აბა, რომელი კაცი გასცემდა! 

– არა, – ვუპასუხე უსიამოვნოდ. – სწორად ვერ გამიგე. იცი, მთელი ამ საქმის სიმძიმემ, გოგონას 
გათელვამ, შენი მოტყუებით ჩვენი ურთიერთობებისთვის ჩრდილის მიყენებამ ძალიან დამღალა 
და ცხოვრების ხალისი დამიკარგა. 

მაგრამ ჩემი სიტყვებისა არც ერთს აღარ გვჯეროდა. 

– დღის მეორე ნახევარში სად იყავი? 

სიბელს ვერ ვეტყოდი, მაგრამ ძალიან მინდოდა, ვინმესთვის, ვინც გამიგებდა, გამემხილა, რომ 
ტუჩებითა და მთელი სხეულით ვეხებოდი ყოველ ნივთს, რომელიც ფუსუნს მაგონებდა და ამ 
დროს თვალწინ ჩემი საყვარელი წარმომიდგებოდა და ცრემლად ვიღვრებოდი. ამასთან, ისიც 
კარგად მესმოდა, რომ, თუკი სიბელი მიმატოვებდა, ვეღარ ვიცოცხლებდი და შეიძლება ჭკუიდან 
შევშლილიყავი. ალბათ უნდა მეთქვა, მოდი ახლავე ვიქორწინოთ, მრავალი, ერთი შეხედვით 
ჯანსაღი ოჯახი, რომელიც ჩვენი საზოგადოების საფუძველს წარმოადგენს, სწორედ ამგვარი 
გატაცებებისა და უბედური სიყვარულის დასავიწყებლად არის-მეთქი შექმნილი. 

– ქორწილამდე ჩემი ძველი სათამაშოებით თავის შექცევა მომინდა. ერთი კოსმოსური თოფი 
მქონდა.. წარმოგიდგენია, დღესაც მთელია.. რაღაც უცნაური მონატრება ვიგრძენი და იქ მივედი. 

– იმ სახლში საერთოდ არ უნდა მიხვიდე. – მითხრა სიბელმა, – იქ ხშირად ხვდებოდით 
ერთმანეთს? 

  

პასუხისთვის არ დაუცდია, ატირდა. მოვეხვიე და მოვეფერე და უფრო უმატა ტირილს. სიბელს 
მადლიერებასა და სიყვარულზე უფრო ძლიერი მეგობრული გრძნობით მოვეხვიე. ჩემს 
საცოლეს ტირილში ჩემს მკლავებში ჩაეძინა. მეც დავიძინე. 

ნაშუადღევს, როცა გამეღვიძა, სიბელი უკვე დიდი ხნის ამდგარი იყო, დაებანა, მაკიაჟი 
გაეკეთებინა და სამზარეულოში საუზმეც  გაეწყო. 

– თუ გინდა, მაღაზიიდან ახალი პური ამოიტანე! – მითხრა ცივად. – მაგრამ, თუ გეზარება, ძველ 
პურს დავჭრი და გავხუხავ. 

– არა, წავალ. – ვუთხარი. 

სასტუმრო ოთახი წვეულების შემდეგ ბრძოლის ველს ჰგავდა. სწორედ ამ ოთახში, მაგიდასთან, 
სადაც ჩემი დედ-მამა ოცდათექვსმეტი წლის მანძილზე ერთმანეთის პირდაპირ სადილობდა, 
დავსხედით მე და სიბელი და ვისაუზმეთ. უფრო კარგად რომ გამიგოთ და მითანაგრძნოთ, აქ 
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ვფენ სახლის წინ მაღაზიაში ნაყიდი პურის ნიმუშს. თანაც იმის საჩვენებლადაც დავდე, რომ პურის 
წონა კი ალბათ იცვლებოდა, მაგრამ ნახევარი საუკუნის განმავლობაში სტამბოლში 
მილიონობით ადამიანი მხოლოდ ამგვარი პურით იკვებებოდა. ცხოვრება გრძელდება და 
ყველაფერი დაუნანებლად ეძლევა დავიწყებას. 

დღესაც მიკვირს, სიბელი იმ დღეს ისე ძლიერი და მტკიცე იყო. 

– შენ რომ სიყვარული გგონია, უბრალოდ დროებითი გატაცებაა, მალე გაგივლის. უნდა 
გიპატრონო   და   გვერდით   დაგიდგე.   ამ   უცნაური  მდგომარეობისგან     უნდა გაგათავისუფლო. 

ტირილისგან დასიებული ქუთუთოების დასაფარად ბევრი პუდრი წაესვა. იმის დანახვამ, რომ 
გულისტკივილის მიუხედავად, სიბელი თავს იკავებდა ისეთი რამის თქმისგან, რაც 
გამანაწყენებდა და მისმა საოცარმა თანაგრძნობამ ჩემში ისე გაზარდა მისდამი ნდობა, რომ 
ვიფიქრე, ამ ტკივილისგან მარტო სიბელის სიმტკიცე თუ გამათავისუფლებს-მეთქი და 
გადავწყვიტე, მისი ყოველი სიტყვა უპირობოდ შემესრულებინა. ამგვარად, საუზმეზე, რომელზეც 
ახალი პური, ყველი, ზეთისხილი და მარწყვის მურაბა გვქონდა, შევთანხმით, რომ საჭირო იყო, 
ამ სახლიდან წავსულიყავი და ნიშანთაშის, ჩვეული გარემოსა და ახლომდებარე ქუჩებისგან 
ერთხანს თავი შორს დამეჭირა. სერიოზული აკრძალვა გამოვაცხადეთ წითლად და 
ნარინჯისფრად მონიშნულ ქუჩებზე. 

სიბელის მშობლები ანკარაში დაბრუნებულიყვნენ. ანადოლუჰისარიში მათ აგარაკზე არავინ 
იყო. სიბელმა მითხრა, რადგან დანიშნულები ვართ, ჩემი მშობლები წინააღმდეგი არ იქნებიან, 
რომ აგარაკზე ერთად დავრჩეთო. ჩემი ჩვევებისაგან რომ გავთავისუფლებულიყავი, 
აუცილებლად მის გვერდით უნდა ვყოფილიყავი. იმ მეოცნებე გოგონებს ვგავდი, არასასურველი 
სიყვარულისგან დასაცავად მშობლები ევროპაში რომ გზავნიან. ბედის შესაცვლელად და 
განკურნების იმედით ჩემოდნის ჩალაგება დავიწყე. სიბელი შემოვიდა, ესენიც წამოიღეო, მითხრა 
და ზამთრის თბილი წინდები მომაწოდა. მაშინვე მივხვდი, ჩემი „მკურნალობა“ დიდხანს რომ 
გაგრძელდებოდა. 

 

40. ნუგეში სააგარაკო ყოფაში 

მინდოდა, ახალი ცხოვრება დამეწყო და სწრაფად ვისწავლე, რას შეიძლებოდა ვენუგეშებინე 
აგარაკზე. თავდაპირველად ისიც კი ვიფიქრე, მალე გამოვჯანსაღდები- მეთქი. რა დროსაც უნდა 
დავბრუნებულიყავი და როგორი ნასვამიც უნდა ვყოფილიყავი, დილაობით, როგორც კი სრუტის 
ტალღებიდან არეკლილი სხივი ჩვენი ოთახის დარაბებს მოადგებოდა და ჭერზე 
აციმციმდებოდა, ლოგინიდან ვდგებოდი, დარაბებს ვაღებდი და 

  

ფანჯრიდან გადაშლილი ბრწყინვალე ხედით ვტკბებოდი. ყოველ ჯერზე ეს სილამაზე უფრო და 
უფრო მაოცებდა. ამ აღფრთოვანებას ისიც იწვევდა, რომ მანამდე ვფიქრობდი, ცხოვრების 
ინტერესი დავკარგე და ვეღარც მის მშვენიერებას ვამჩნევ-მეთქი. აქ კი ხელახლა შევიცანი 
სილამაზე, ყოველ შემთხვევაში, თავს ვირწმუნებდი ამაში. სიბელი გრძნობდა ჩემს განწყობას და 
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ამიტომ ტანზე თხელი აბრეშუმის ღამის პერანგის ამარა, ფეხშიშველი, ხის იატაკს ააჭრიალებდა, 
გვერდით მომიჯდებოდა და ერთად ვტკბებოდით ბოსფორის სრუტის მშვენიერებით. 
გვერდიგვერდ ვისხედით და ვუყურებდით, როგორ არწევდნენ ტალღები ზღვაში წითელ ნავს, 
ვაკვირდებოდით გაღმა სანაპიროზე კორომებზე ჩამოწოლილ ნისლს და გვესმოდა, როგორ 
არღვევდა დილის სიჩუმეს ქალაქისკენ მიმავალი ორი სამგზავრო გემის ხმა. 

სიბელს ჩემსავით გაზვიადებულად წარმოედგინა, რომ აგარაკზე ცხოვრება მომიხდებოდა. 
როგორც ბედნიერ შეყვარებულ წყვილს შეეფერება, რომანტიკულად ვვახშმობდით ვერანდაზე, 
რომელიც სრუტეს გადაჰყურებდა. ანადოლუჰისარის ნავსადგურიდან ქალაქში სარეისო გემი 
„ქალენდერი“ ზუსტად ამ დროს  ჩაგვივლიდა ხოლმე წინ. ულვაშიანი  კაპიტანი,  რომელიც  გემის  
კიჩოზე იდგა,   ჩვენს მაგიდაზე დაწყობილ სტავრიდას, ბადრიჯნის სალათს, შემწვარ 
კარტოფილს,  ყველს, ნესვსა და არაყს რომ შეამჩნევდა, იქიდან „გემრიელად მიირთვითო“  
გადმოგვძახებდა. სიბელს ეგონა, ეს ყველაფერი მამხიარულებდა. 

გაღვიძებისთანავე ჩემს საცოლესთან ერთად ბოსფორის გრილ წყალში ვბანაობდი, შემდეგ 
სანაპიროს კაფეში სიმითსა[29] და ჩაის გეახლებოდით და გაზეთებს ვეცნობოდი. ბაღჩაში 
პომიდვრებსა და წიწაკებს ვუვლიდი, შუადღისკენ ახალი კეფალისა თუ ქაშაყის ასარჩევად 
მეთევზეების ნავისკენ გავრბოდი. სექტემბრის თბილი ღამეები იდგა, ფოთოლიც არ იძვროდა. 
ამიტომაც დაღამებისთანავე ზღვაში შესვლას და ცურვას დავეჩვიე. სიბელი დარწმუნებული იყო, 
რომ ეს ყველაფერი ჩემზე კარგად იმოქმედებდა. ამას განსაკუთრებით ღამით მაგრძნობინებდა, 
როცა დაწოლისას საამოსურნელიანი სხეულით ნელ-ნელა მომეხვეოდა ხოლმე. მაგრამ 
მუცლის მარცხენა მხარეს, განუწყვეტლივ ვგრძნობდი სიყვარულის სპაზმს, რაც სიბელთან სექსის 
სურვილს მაკარგვინებდა. მდგომარეობიდან თავის დასაღწევად სიმთვრალით ვსარგებლობდი 
და ხუმრობით ვეტყოდი ხოლმე 

– მოიცადე, საყვარელო, ჯერ ხომ არ დავქორწინებულვართ. 

სიბელიც თავს იყრუებდა და ეს ყველაფერი, ხუმრობაში გადაჰქონდა. 

შიგადაშიგ, პირსზე, როცა შეზლონგზე წამოწოლილი, შუაღამემდე ვთვლემდი, ან როცა 
პირდაპირ ნავიდან ნაყიდ ჭყინტ სიმინდს შევექცეოდი, ან როცა მოყვარული ახალგაზრდა 
ქმარივით სამსახურში წასვლის წინ ლოყაზე ვკოცნიდი, სიბელის თვალებში ქედმაღლობისა და 
ზიზღის მსგავს რაღაცას ვკითხულობდი. დარწმუნებული ვიყავი, ეს იმიტომ, რომ კავშირი არ 
მქონდა. გაცილებით უარესი იქნებოდა, სიბელს რომ ეფიქრა, ჩემი დიდი რუდუნებით 
წარმართული „მკურნალობის“ მცდელობა წარუმატებელიაო, ან უფრო უარესი, „განკურნების“ 
შემდეგ ჩემ გვერდით იქნება, მაგრამ არც ფუსუნზე იტყვის უარსო. ეს ბოლო ვარაუდი 
დროდადრო მეც  მინდოდა მერწმუნა.  ვოცნობებდი და ილუზიებში წარმოდგენილი მქონდა, 
როგორ დავუკავშირდებოდი  ერთ დღეს ფუსუნს, როგორ  განვაახლებდი  შეხვედრებს 
აპარტამენტ    „მერჰამეთში“ და სიყვარულის ტკივილისგან რომ გავთავისუფლდებოდი, რაღა 
თქმა უნდა, სიბელთან ისევ მექნებოდა სექსი, დავქორწინდებოდით, შვილები გვეყოლებოდა და 
ბედნიერი ოჯახური ცხოვრებით ვიცხოვრებდით. 

ოღონდ ეს ოცნება მაშინ მესახებოდა რეალურად, როცა ძალიან მთვრალი ვიყავი, ან კიდევ, 
როცა აისის სილამაზე მაძლევდა ოპტიმიზმის საფუძველს. ძირითადად კი არ იყო მომენტი, 
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ფუსუნზე რომ არ მეფიქრა. სიყვარულის ტკივილი უკვე იმდენად ჩემი შეყვარებულის 
გაუჩინარებით კი არ საზრდოობდა, რამდენადაც იმით, რომ ამ სატანჯველს ბოლო არ უჩანდა. 

  

41. ცურვა 

შავბნელად ლამაზი სექტემბრის იმ მძიმე დღეებში ერთი საინტერესო რამ აღმოვაჩინე: ყვინთვა 
მუცლის ტკივილს მიყუჩებდა. წყალში თავს ჩავყოფდი, ზღვის ფრკერს ჩავყურებდი და 
რამდენიმე ხნით სუნთქვას ვიკრავდი. დინებასა და ტალღებს ზღვის სიღრმეში მივყვებოდი. 
სწორედ ამ დროს ვახელდი თვალებს და ბოსფორის სრუტის სიღრმე და სიბნელე ჩემს ტკივილს 
იმგვარ სალბუნად ედებოდა, რომლის მსგავსიც მანამდე არაფერი მეგრძნო. 

წყალი სიღრმეში ალაგ-ალაგ ისე მუქდებოდა, რომ ფსკერს ხან ვხედავდი და ხან ვერა. ზემოდან 
დავყურებდი ფერადოვან სამყაროს და ვმშვიდდებოდი. აქა-იქ ვხედავდი კონსერვის 
კოლოფებს, მინერალური წყლის ბოთლებს, პირგახსნილ შავ მიდიებს და თვალწინ უძველეს 
დროში ჩაძირული გემები წარმომიდგებოდა ხოლმე, რაც დროისა და ისტორიის სიდიადესა და 
ჩემი ყოფის არარაობას უსვამდა ხაზს. ასეთ მომენტებში ჩემი ცხოვრების საინტერესო და 
მნიშვნელოვან მხარეებს ვგრძნობდი. სისუსტის შეგრძნება კი სიყვარულზე უფრო ღრმა იყო, რაც 
უკეთესად მხდიდა. იმ მომენტში ჩემს ტკივილზე მნიშვნელოვანი უსაზღვრო და საოცარი 
წყალქვეშა სამყარო იყო. პირი, ცხვირი, ყურები წყლით მევსებოდა. ვგრძნობდი, რომ ეს ჩემში 
დაბუდებულ წონასწორობისა და ბედნიერების ჯინებსაც მოსწონდათ. თითქოს ზღვა მათრობდა. 
მთელი ძალით ვუსვამდი მკლავებს და ამ დროს მუცლის ტკივილი, თითქმის მიქრებოდა. 
მახსოვს, რომ მხოლოდ შიგადაშიგ ვგრძნობდი უდიდეს სინანულსა და წყენას ფუსუნის გამო. 

ხანდახან ისე ღრმად შევიდოდი ხოლმე ზღვაში, რომ ხან საბჭოთა ტანკერს ვუახლოვდებოდი, 
ხანაც სარეისო ბორანს. გემები აღელვებით მისიგნალებდნენ, სიბელი კი ნაპირზე იდგა და 
მთელი ძალით ყვიროდა. თუმცა მის ძახილს ძირითადად ვერც კი ვამჩნევდი. ისე სახიფათოდ 
ვუახლოვდებოდი ტანკერებს, გემებს, კატარღებსა და რესტორნებში ლუდისა და ლიმონათ 
„მელთემის“ დამტარებელ სავაჭრო  კატარღებს, რომ სიბელს ჩემთვის ყვინთვისა და ცურვის 
აკრძალვაც კი უნდოდა. მაგრამ ვერ იჩემებდა, რადგანაც ხვდებოდა, რომ ზღვა ტკივილს 
მიამებდა. სიბელის რჩევით, ხანდახან წყნარ პლაჟებზე მივდიოდი სრულიად მარტო. თუკი 
უქარო ამინდი იდგა, შავი ზღვის კურორტ შილეს ვესტუმრებოდი ხოლმე, ზოგჯერ ერთად 
მივდიოდით  ბეიქოზის მახლობლად გადაშლილ წყნარ სანაპიროებზე, სადაც ჩავყვინთავდი და  
უსასრულოდ მივყვებოდი წყლის დინებას. როცა წყლიდან ამოვდიოდი, მზეს მივეფიცხებოდი და 
ოპტიმისტურად ვფიქრობდი, რაც შემემთხვა, ეს ვნებიანი  სიყვარული, ყველა სერიოზულ და 
პატიოსან მამაკაცს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც გადახდენია-მეთქი. 

ერთადერთი უცნაურობა ის იყო, რომ სიყვარულის ტკივილი არა და არ მიცხრებოდა. უხმო 
ღამეებში, როცა მხოლოდ შორიდან ისმოდა გემის საყვირის ხმა, სიბელი მანუგეშებდა, მაგრამ 
ორივენი ვხვდებოდით, რომ ტკივილი „ნელ-ნელა“ არ გადიოდა. ხან იმასაც ვფიქრობდი, ეს ჩემი 
აზროვნების ან სულიერი ნაკლის შედეგია-მეთქი. ისიც მეგონა, ასე თუ ვიფიქრებ, ტკივილისგან 
უფრო მარტივად გავთავისუფლდები-მეთქი.  მაგრამ ზოგჯერ თავი იმ ტიპის კაცად მიმაჩნდა, 
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რომელიც   დედა-ანგელოზ-საყვარელზეა საოცრად დამოკიდებული და ამიტომაც იმისათვის,  
რომ ბოლომდე არ შემეტოპა და უიმედობაში არ ჩავძირულილიყავი, თავს  ვირწმუნებდი, 
ყვინთვით ცურვა ტკივილს მიყუჩებს-მეთქი. მაგრამ კარგად ვიცოდი, რომ ვტყუოდი. 

სექტემბერში, მარტო სიბელისგან კი არა, საკუთარი თავისგანაც მალულად აპარტამენტ 

„მერჰამეთში“ სამჯერ მივედი. ლოგინზე დავწექი და მკითხველისათვის ნაცნობი ხერხით 
შევეცადე, ფუსუნის ნივთებით თავი მენუგეშებინა. ვერა და ვერ ვივიწყებდი. 

  

42. შემოდგომის მწუხრი 

ოქტომბრის დასაწყისში დაბერილმა ჩრდილოეთის ქარმა ბოსფორის სრუტის წყალი ისე 
გააცივა, რომ ზღვაში შესვლა უკვე შეუძლებელი გახდა. დარდისა და მწუხარების დაფარვას უკვე 
ვეღარ ვახერხებდი. ადრე ღამდებოდა. ეზო და ბაქანი გაყვითლებული ფოთლებით გაივსო. 
მეზობელი სახლებიდან მოაგარაკეები გაემგზავრნენ და შენობები და ქუჩებიც დაცარიელდა. 
ნაპირებსა და მისადგომებზე აღარც ნავები ჩანდა, იშვიათად თუ ჩამოივლიდა ვინმე 
ველოსიპედით. ამის გამო ორივეს შემოდგომის დეპრესიამ შემოგვიტია. ვგრძნობდი, რომ 
სიბელს უკვე უჭირდა ჩემი უმოქმედობის, დაუფარავი დარდისა და ყოველდღიური ლოთობის 
გაძლება. 

ოქტომბრის ბოლოს სიბელს მობეზრდა ძველი ონკანიდან მოწანწკარე წყლის, შესაკეთებელი 
სამზარეულოსა და ბზარებიანი სახლის ყურება და ყოველივე ამას ჩრდილოეთის ცივი ქარიც 
ემატებოდა. სექტემბრის ცხელ დღეებში თითქმის ყოველდღე მოულოდნელად 
დაგვადგებოდნენ ხოლმე მეგობრები, რომლებიც გამოთვრებოდნენ და სიცილ-ხარხარით 
პირდაპირ ნავმისადგომიდან ხტებოდნენ წყალში. ცივი ამინდების დადგომისთანავე კი ისინიც 
გადაიკარგნენ. ეს ყოველივე გვაგრძნობინებდა, რომ ქალაქში უფრო მხიარული შემოდგომის 
ცხოვრება სუფევდა. მინდა, თქვენც შეიგრძნოთ შემოდგომის მწუხარე განწყობა, ამიტომაც აქ 
ვფენ ჩვენი ბაღის ნოტიო დამსკდარ ქვებზე 

ნაპოვნ ლოკოკინებსა და წვიმების გამო გადაკარგულ ხვლიკებს. ყველაფერი 

გვაგრძნობინებდა, რომ ნუვორიშები აგარაკებიდან ქალაქში დაბრუნდნენ 

გამოსაზამთრებლად.   

იმ დღეებში უკვე აშკარად ვიგრძენი, რომ აგარაკზე გამოსაზამთრებლად საჭირო იყო, სექსით 
დამემტკიცებინა სიბელისათვის, რომ ფუსუნი დავივიწყე. ამინდების გაფუჭებასთან ერთად 
მაღალჭერიანი საძინებლის ელექტროღუმლით გათბობის მცდელობა ჩვენს ყოფას კიდევ 
უფრო უსასოოს ხდიდა. უკვე იშვიათად დგებოდა ღამეები, როცა თანაგრძნობით ჩახუტებულებს 
ერთად ჩაგვეძინებოდა ხოლმე. მე და სიბელი ხშირად ვკიცხავდით და უპასუხისმგებლოებს 
ვეძახდით იმათ, ვინც ხის ძველ სააგარაკო სახლებში ელექტროღუმლებს რთავდა. მაგრამ 
ღამით, შეგვცივდებოდა თუ არა, გამათბობელს დაუფიქრებლად ვაერთებდით მომაკვდინებელ 
დენში. ნოემბრის დასაწყისში კი ორივე ვცდილობდით, უღიმღამო დღეებს გავქცეოდით და 
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წვეულებებზე, ახალი ღამის კლუბების პრეზენტაციებსა და კინოთეატრებში შეკრებილ 
საზოგადოებასთან ახლოს ყოფნის მომიზეზებით, ბეიოღლუსა და, უფრო მეტიც, ნიშანთაშის 
აკრძალულ ქუჩებშიც კი დავიწყეთ სიარული. 

არც კი მახსოვს რატომ, ალბათ რაღაც უმნიშვნელო საბაბით, ერთხელ ერთმანეთს ნიშანთაშიში 
შევხვდით და „ფუაიეში“ შევლა გადავწყვიტეთ. უზმოზე თითო ჭიქა  არაყი გადავკარით და ნაცნობ 
მიმტანებთან – სადისა და ჰაიდართან გავაბით მუსაიფი. ქვეყნის ამბები მიმოვიხილეთ. ყველა 
შეშფოთებული იყო, რომ ქუჩაში ხალხი   ერთმანეთს ხოცავდა, ყველა კუთხეში ბომბები 
ფეთქდებოდა და რადიკალური  ნაციონალისტური ბანდები  და  მემარცხენე   ნაციონალები   
ქვეყანას    უფსკრულისკენ მიაქანებდნენ. პოლიტიკურ თემაზე საუბარი ხანშიშესულ მიმტანებს   
ჩვენზე მეტად სიამოვნებდათ. რესტორანში ბევრი ნაცნობი სახე შევნიშნეთ, მაგრამ,  მიუხედავად 
მათი გამომწვევი მზერისა, ჩვენთან არავინ მოსულა. ამ დროს სიბელმა  მკითხა: – რა მოგივიდა, 
რატომ დადექი ცუდ გუნებაზე? 

მეც ბევრი არ მიფიქრია და მოვუყევი: – ჩემი ძმა თურგაი ბეის დაუკავშირდა და პირი შეკრეს ჩემ 
წინააღმდეგ, ჩემი ერთი თანამშრომელი, ქენანიც ეხმარება.  რამდენჯერ გადავწყვიტე გამეგდო, 
მაგრამ თავი შევიკავე და აშკარად შევცდი.  ახალი ფირმა დააფუძნეს და ზეწრების ტენდერიც 
მოიგეს, მე კი თავიდან მომიშორეს. 

– ქენანი, ეგ რომელი, ნიშნობაზე ძალიან კარგად რომ ცეკვავდა? –  მკითხა  სიბელმა. აშკარა იყო, 
რომ სიბელმა „კარგად ცეკვავდათი“, ფუსუნზე მიმანიშნა, ისე,  რომ მისი სახელი არ უხსენებია. 
ორივეს ტკივილს გვგვრიდა ნიშნობის დეტალების გახსენება. ვერც ერთმა ვერ მოვახერხეთ 
თემის შეცვლა და ამიტომ ერთხანს   გავჩუმდით.  ჩემი 

„ავადმყოფობის“ გამოვლენის პირველ დღეებში  სიბელი  ხალისიანად   წამოიწყებდა ხოლმე 
ლაპარაკს ახალ-ახალ თემებზე, მაგრამ ახლა უკვე ამას ვეღარ ახერხებდა. 

  

– ანუ ახლა ეს ქენანი ახლად გახსნილი ფირმის წარმატებული დირექტორი გახდება? – მკითხა 
სიბელმა. ბოლო დღეებში სიბელის ტონში სულ უფრო მეტად შეიმჩნეოდა ირონია. ვუყურებდი 
ხელებმოკანკალე   სიბელის   მაკიაჟიან   სახეს   და    აღმოვაჩინე, რომ საფრანგეთში 
განათლებამიღებული, თანამედროვე და ბედნიერი  თურქი ქალიშვილი პრობლემებიან 
მდიდარზე დაქორწინებულ, სასმელზე  დამოკიდებულ,  დარდიან და ცინიკოს თურქ 
დიასახლისად გადაიქცა. 

ცეცხლზე ნავთს იმიტომ მისხამს, იცის, ფუსუნისა და ქენანის ურთიერთობაზე რომ ვიეჭვიანე-
მეთქი, გავიფიქრე. ერთი თვის წინ სიბელზე ასეთ რამეს თავში არც კი გავივლებდი. 

–  ერთი-ორი კაპიკი რომ იშოვონ დამატებით, რას აღარ აკეთებენ,   პირდაპირ  ბოლი გასდით. 
არც კი ღირს ამაზე ლაპარაკი. 

– ძალიან კარგად იცი, რომ ერთი-ორი კაპიკზე კი არა, კარგა დიდ მოგებაზეა ლაპარაკი.. არ უნდა 
დახუჭო თვალები იმაზე, რომ ლუკმას გაცლიან და მშრალზე გტოვებენ. ძალ- ღონე უნდა 
მოიკრიბო და წინააღმდეგობა გაუწიო. 
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– მაგის გაკეთებას არ ვაპირებ. 

–  შენს  ასეთ  მდგომარეობას  გულგრილად  ვერ  ვუყურებ.  –  მიპასუხა  სიბელმა.   – აღარაფერი 
გაინტერესებს,  ცხოვრების  ხალისს  კარგავ,  ფარ-ხმალს  ყრი,   მგონი, დამარცხებულის 
მდგომარეობა მოგწონს კიდეც. უფრო ძლიერი უნდა იყო. 

–  თითო ჭიქას კიდევ მოვატანინებ, რას იტყვი? –  ვუთხარი, არყის ჭიქა ავწიე და  და გავუღიმე. 

სასმელი შევუკვეთეთ. ისევ სიჩუმე ჩამოვარდა. როცა სიბელი რამეზე ბრაზდებოდა და წუხდა, 
წარბებს შეჭმუხნიდა და სახეზე კითხვა ეხატებოდა ხოლმე. ახლაც ეს გამომეტყველება მიიღო. 

– ნურჯიჰანისთვის დაგერეკა, იქნებ მოსულიყვნენ. – ვუთხარი. 

– ვცადე, მაგრამ ტელეფონი არ მუშაობს. – მიპასუხა სიბელმა დარდიანად. 

– ჰოოო.. აბა, მითხარი, რა გააკეთე, რა იყიდე. – ვუთხარი. – მიდი ერთი, გახსენი, ცოტათი 
გავერთობით. 

მაგრამ სიბელი არ დაინტერესდა ჩემი წინადადებით. 

–    იცი,   დარწმუნებული   ვარ,   რომ   ის   ძველებურად   აღარ   გიყვარს. –    მითხრა 
მოულოდნელად. – შენი პრობლემა ის კი არ არის, სხვა ქალი რომ გიყვარს.. მე რომ არ 
გიყვარვარ, ისაა. 

– თუ ეგრეა, რატომ მოგეკარი ასე? – ვუთხარი და ხელზე მოვეფრე. – რატომ არის, რომ ერთი 
დღის გატარებაც არ მინდა ისე, ხელზე თუ არ შეგეხე? 

ეს ერთმანეთისთვის პირველად არ გვითქვამს. მაგრამ ამჯერად სიბელს თვალებში უცნაური 
სხივი გაუკრთა და შემეშინდა, არ ეთქვა: „ჩემთან იმიტომ ხარ, მარტო  თუ დარჩები, უფუსუნოდ 
ყოფნის ტკივილს ვერ გაუძლებ. იცი, რომ ამ ტანჯვისგან შეიძლება მოკვდე კიდეცო“. 

მაგრამ, საბედნიეროდ, სიბელს ჯერ კიდევ არ ჰქონდა წარმოდგენილი, მდგომარეობა ასე 
ცუდად თუ იყო. 

– იმიტომ კი  არ  მეხუტები,  რომ გიყვარვარ, არამედ  იმიტომ, რომ  თავი  დაირწმუნე, უბედური 
ვარო. 

– კი, მაგრამ რისთვის მჭირდება? 

– იმისთვის, რომ ყველაფერზე ცხვირის აბზუება, ტანჯული გამომეტყველება და წამებულის 

  

იმიჯი, მგონი, მოგწონს კიდეც. კმარა, საყვარელო, უკვე დროა, გონიერებას მოუხმო. 

– საყვარელო, ეს ცუდი დღეები მალე გაივლის. მინდა, რომ ორი ვაჟი და სამიც შენნაირი გოგონა 
გვყავდეს და ბედნიერი, ხალხმრავალი და მხიარული ოჯახი   გვქონდეს. დარწმუნებული ვარ, 
დიდხანს ბედნიერად ვიცხოვრებთ. შენი ნათელი სახე და ჭკვიანური სიტყვები სიცოცხლის 
ხალისს მიბრუნებს. გთხოვ, ნუ ტირი. 
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– ვგრძნობ, რომ ეგ, რაც თქვი, არაფერი შესრულდება. – მიპასუხა სიბელმა და უფრო ატირდა. 
ხელი გაითავისუფლა, ცხვირსახოცით ცხვირი და სახე მოიწმინდა, შემდეგ პუდრი ამოიღო და 
სახესა და ქუთუთოებზე წაისვა. 

– კი, მაგრამ, ჩემი რატომ აღარ გჯერა? – ვკითხე. 

– შეიძლება იმიტომ, რომ უკვე საკუთარი თავის რწმენაც კი დავკარგე. –  მიპასუხა.  – 

ხანდახან იმასაც კი ვფიქრობ, რომ უკვე ლამაზიც აღარა ვარ. 

ხელზე მოვუჭირე, თვალებში ჩავხედე და ახსნა დავუწყე, როგორი ლამაზი იყო. ამ დროს 
მოგვესმა: – ოჰ, რომანტიკულ წყვილს ვახლავარ! – გვითხრა თაიფუნმა. – იცით, რომ ყველა 
თქვენზე ლაპარაკობს? აბა მითხარით, რა მოხდა? 

– იქნებ თავად აგეხსნა, ჩვენზე რას ლაპარაკობენ? 

თაიფუნი სექტემბერში აგარაკზე ჩვენი ხშირი სტუმარი იყო. სიბელის ცრემლები რომ შენიშნა, 
ხასიათი წაუხდა. მაგიდიდან წასვლაც მოინდომა, მაგრამ ვერც ეს მოახერხა. 

– ახლობლის გოგონა გარდაიცვალა ავტოავარიაში. – უთხრა სიბელმა. 

– რატომ არ გვეუბნები, რას ამბობენ ჩვენზე? – ვკითხე ირონიულად. 

– ვიზიარებ თქვენს მწუხარებას… –  ჩაიბუტბუტა თაიფუნმა და  სასწრაფოდ  გაეცალა მაგიდას. 
გზად აქეთ-იქით იხედებოდა და ვიღაცებს გადაჭარბებული  ყურადღებით ესალმებოდა. წასვლის 
წინ გვითხრა: –  ერთმანეთი ისე  გიყვართ,  რომ ზოგიერთი ევროპელივით შიშობთ, ქორწინებამ 
სიყვარული არ გაგიფერმკრთალოთ და ამიტომ არ იდგამთ ოჯახის უღელს. ყველას ძალიან 
შურს თქვენი. ამიტომაც, მგონი, ჯობია, დროზე დაქორწინდეთ. იმასაც ამბობენ, ის აგარაკი 
ნავსიანიაო. 

როგორც კი წავიდა, ახალგაზრდა მიმტანს თითო არაყი კიდევ მოვატანინეთ. სიბელი მთელ 
ზაფხულს ძალ-ღონეს არ იშურებდა, რომ ჩემი უხასიათობა როგორმე შეენიღბა, რაც ჩვენს 
მეგობრებს არ გამოჰპარვიათ. თუმცა ორივემ ვიცოდით, რომ ჩვენზე უამრავი ჭორი დადიოდა, 
უპირველეს ყოვლისა კი იმაზე, რომ ქორწილამდე ერთად ვცხოვრობდით. ჩემს 
მდგომარეობაზე, ყვინთვასა და ცურვაზეც ბევრს ხუმრობდნენ. 

– ნურჯიჰანსა და მეჰმედს დავურეკოთ თუ სადილი შევუკვეთო? 

– ჯერ მოვიცადოთ. – მითხრა. – იქნებ გარეთ გახვიდე და დარეკო. ჟეტონი გაქვს? 

ახლა, ამ ამბიდან ორმოცდაათი წლის შემდეგ, მინდა, ახალი მსოფლიოს ბედნიერ ადამიანებს 
გავუცოცხლო 1975 წლის სტამბოლი, სადაც წყალი არ მოდიოდა, რის გამოც ეს სასიცოცხლო 
სითხე მდიდარ უბნებშიც კი ცისტერნებით დაჰქონდათ კერძო პირებს, ტელეფონები კი თითქმის 
არ მუშაობდა. აქ ვფენ იმ წლებში სიგარეტის ჯიხურში ნაყიდ გვერდჩამოტეხილ ჟეტონს. 
სტამბოლის სატელეფონო ჯიხურში ტელეფონი ან ვანდალურად მოგლეჯილი დაგხვდებოდათ 
ან არ მუშაობდა. ერთი შემთხვევაც კი არ მახსენდება, რომ ჯიხურიდან დამერეკოს (ამას მხოლოდ 
ადგილობრივი კინოს გმირი ახერხებდა დასავლური ფილმების გავლენით). დარეკვა 
შესაძლებელი იყო მაღაზიებში, ყავახანებსა და მარკეტებში ალღოიანი ბიზნესმენების მიერ 
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დადგმული ჟეტონიანი კერძო ტელეფონიდან. ამ დეტალებს იმიტომ მოგახსენებთ, რომ 
აგიხსნათ, თუ რატომ მომიწია ნიშანთაშის თითქმის ყველა ქუჩის მოვლა იმისათვის, რომ ჩემი 
მეგობრებისთვის დამერეკა. „სპორტ-ტოტოს“ ერთ-ერთ წარმომადგენლობაში ძლივს ვიპოვე 
ტელეფონი. მაგრამ ნურჯიჰანს ვერ დავუკავშირდი, მუდმივად იყო დაკავებული. პატრონმა არ 
მომცა უფლება, დიდი ხნით დამეკავებინა აპარატი. შემდეგ ყვავილების  მაღაზიიდან მეჰმედს 

  

დავურეკე. მითხრა, ნურჯიჰანთან ერთად ვარ და ნახევარ საათში „ფუაიეში“ მოვალთო. 

ტელეფონის ძებნაში ნიშანთაშის ცენტრში ამოვყავი თავი. ჩემთვის ვიფიქრე, ისე ახლო ვარ   
აპარტამენტ   „მერჰამეთთან“,   იქაური   ნივთებისთვის   თვალის შევლებაც    კი გამაბედნიერებს-
მეთქი. გასაღებიც თან მქონდა. 

შესვლისთანავე შხაპი მივიღე. როგორც ექიმი ემზადება ოპერაციისათვის, მეც ასეთივე 
ყურადღებით გავიხადე ტანსაცმელი და საწოლის კიდეზე ჩამოვჯექი. ორმოცდაოთხჯერ მქონდა 
ამ ლოგინზე ფუსუნთან სექსი. ამ ოთახზე მოგონებებით გაჯერებული ნივთებიდან აქვე 
გამოფენილი ეს სამი საგანი ავარჩიე, მათ ვეფერებოდი და ამგვარ განცხრომაში ვიყავი საათ-
ნახევარს. 

უკან რომ დავბრუნდი, მაგიდასთან მეჰმედი, ნურჯიჰანი და ზაიმი დამხვდნენ. ჭიქებს, თეფშებს, 
საფერფლეებს, მაგიდებსა და სტამბოლის მხიარულ საზოგადოებას რომ შევხედე, ვიფიქრე, 
ბედნიერი ვარ და ცხოვრება მიყვარს-მეთქი. 

– უკაცრავად, მეგობრებო, დამიგვიანდა, მაგრამ, რომ იცოდეთ, რაები გადამხდა თავს… – 

ვუთხარი და ტყუილების გამოსაცხობად  მოვემზადე. 

– ნეტა ერთი შენ, მოგცლია. – მითხრა ზაიმმა ტკბილად. – დაჯექი, ყველაფერი დაივიწყე და 
ჩვენთან ყოფნით იბედნიერე და იხალისე. 

– ისედაც ბედნიერი ვარ და.. 

სიბელს შევხედე. ჩემი ნასვამი საცოლის თვალებში იკითხებოდა, კარგად ვიცი, სადაც წახვედი, 
რასაც აკეთებდი და იმასაც ვხვდები, ვერასდროს რომ ვერ გამოჯანმრთელდებიო. ძალიან 
მიწყრებოდა, მაგრამ ისეთი მთვრალი იყო, რომ სკანდალის მოწყობის თავი არ ჰქონდა. 
გამოფხიზლებული კი ჩემთან კამათს ერიდებოდა. იმიტომ, რომ ვუყვარდი, ან, შეიძლება, ჩემს 
დაკარგვას, ნიშნობის ჩაშლასა და საკუთარი დამარცხების აღიარებას ერიდებოდა. მეც სწორედ 
ამის გამო, ან, შესაძლებელია, დღემდე რომ ვერ ამიხსნია იმ მიზეზით, სულ მის გვერდით ყოფნა 
მინდოდა. ჩემი ასეთი დამოკიდებულება სიბელს იმედს უსახავდა და ოპტიმისტურად სჯეროდა, 
რომ ერთ დღეს სავსებით გამოვჯანმრთელდებოდი. მხოლოდ ღამღამობით ვგრძნობდი, რომ 
ჩვენი ოპტიმიზმი იწურებოდა. 

ნურჯიჰანთან ვცეკვავდი. 

– სიბელს ძალიან აწყენინე და გააბრაზე. – მითხრა. – დააგდე მარტო რესტორანში.. ხომ იცი, 
როგორ უყვარხარ და როგორი მგრძნობიარეა. 
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– ვარდი უეკლოდ ვის მოუკრეფია. თქვენ როდის ქორწინდებით? 

– მეჰმედს ახლავე უნდა. – მიპასუხა ნურჯიჰანმა. – მე კი ვეუბნები, ჯერ დავინიშნოთ და 
ქორწილამდე სიყვარულს მთელი ძალით მივეცეთ-მეთქი. აი, თქვენ რომ ხართ ისე.. 

– ისე, ჩვენ მაგალითად ნუ მიგვიღებთ.. 

– ხდება რამე ისეთი, რაც არ  ვიცით?  –  მკითხა  ნურჯიჰანმა  და შეეცადა,  ინტერესი ნაძალადევი 
ღიმილით დაეფარა. 

მაგრამ მისი ნათქვამისთვის ყურადღება არ მიმიქცევია. არაყმა განუწყვეტელი მღრღნელი 
ტკივილი ისეთ მირაჟად მიქცია, რომელიც ხან ჩნდება და ხანაც იკარგება. შემდეგ სიბელთან 
ვიცეკვე. მახსოვს, ლიცეუმელი შეყვარებულივით სიყვარულს ვუმტკიცებდი და ვეხვეწებოდი, არ 
მიმატოვო-მეთქი. ისიც მოლბა და დამშვიდდა. ჩვენს მაგიდასთან უამრავი ნაცნობი მიდი-
მოდიოდა, ჯდებოდა და შემდეგ დგებოდა. ზოგი ამბობდა, წამო, ახლა ბოსფორზე, სადმე ჩაი 
დავლიოთო. ერთნი გვაცივდებოდნენ, ქემალფაშაში ხაში ვჭამოთო, მეორენი გვთავაზობდნენ, 
კაზინოები დავლაშქროთო. ერთხანს მეჰმედი და ნურჯიჰანი ჩახუტებულები ცეკვავდნენ.. 
მანერებით აშკარად მე და სიბელს გვბაძავდნენ, რომანტიკულად, რხევა-რხევით რომ 
ვცეკვავდით ხოლმე. ამაზე ყველას გაგვეცინა. „ფუაიედან“ მხოლოდ მაშინ გამოვედით, როცა 
გათენდა. მეგობრების 

  

თხოვნის მიუხედავად, გალეშილი დავჯექი საჭესთან. ერთხელ სიბელის ყვირილმა 
გამომაფხიზლა და ამოტრიალებას გადავურჩით. მანქანა ბორანზე შევაგდე და სრუტის მეორე 
მხარეს გადავედით. ორივეს მანქანაში ჩაგვეძინა. ბორანი უსქუდარში შევიდა. ჩვენ კი სურსათის 
დამტარებელი სატვირთო მანქანებისა და ავტობუსების გზა გვქონდა გადაკეტილი. ვიღაცამ 
მანქანის შუშაზე დაგვიბრახუნა და გაგვაღვიძა. აგარაკის გზა ძალიან ლამაზი იყო, ალვის ხიდან 
ჩამოყრილი ფერად-ფერადი ფოთლები გარემოს საოცარ ხიბლს სძენდნენ. შინ მშვიდობით 
დავბრუნდით და, როგორც ასეთი თავგადასავლებით აღსავსე ღამის შემდეგ ხდებოდა ხოლმე, 
ჩახუტებულებს ჩაგვეძინა. 

 

43. ნოემბრის ცივი და ცარიელი დღეები 

მეორე დღეს სიბელს არც კი უკითხავს, რას ვაკეთებდი საათ-ნახევრის განმავლობაში. ისედაც 
ნათელი იყო: ამ ჩემი აკვიატებისგან ვეღარ გავთავისუფლდებოდი. იმ ღამეს ეს გრძნობა ისე 
დაგვეუფლა, რომ ოპტიმიზმის ნამცეციც კი აღარ დაგვიტოვა. მივხვდით, რომ აკრძალვებმა და 
შეზღუდვებმა არაფერი მოიტანა. თუმცა, მეორე მხრივ, ორივე კმაყოფილი ვიყავით ამ 
ბრწყინვალებადაკარგულ ძველ აგარაკზე ცხოვრებით. მიუხედავად ჩვენი უპერსპექტივო 
ურთიერთობისა, სწორედ ეს ძველი სახლი გვაკავშირებდა ერთმანეთთან და ტკივილს 
გვილამაზებდა. მივხვდით, რომ სიყვარულში დავმარცხდით, მაგრამ სააგარაკო ცხოვრება 
ურთიერთთანაგრძნობას გვიღრმავებდა. ძველი ოსმალური კულტურის ეს ნაშთი ჩვენს ძველ 
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სიყვარულსა და ჩვენი დანიშნულობის ჟამს არსებულ „ნაკლოვანებებს“  ერთგვარ  სიღრმეს 
ანიჭებდა, იქამდე,  რომ  სექსის არქონით გამოწვეული ტკივილისგანაც კი გვიცავდა. 

საღამოობით ზღვის პირას მაგიდასთან დავსხდებოდით, აივნის რკინის მოაჯირს მკლავს 
დავაყრდნობდით და „იენი რაქის“  სმას  ვიწყებდით.  სასმელი  გუნებას  გვიკეთებდა. სიბელის 
მზერა კი მაგრძნობინებდა, რაკი სექსი არა გვაქვს, ერთმანეთთან ქორწინება თუ 
დაგვაკავშირებს, ბევრი წყვილი, არათუ ჩემი მშობლების თაობაში,   ჩვენი ასაკის 
ახალგაზრდებშიც კი ხომ ცხოვრობს ერთად ბედნიერად და თავი ისე უჭირავთ, თითქოს 
ყველაფერი „ნორმალურად“ იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ სექსი არ აქვთო. მესამე და მეოთხე 
ჭიქის შემდეგ კი შორებლებსა თუ ახლობლებლებს,   ახალგაზრდებსა და მოხუცებს, ჩვენს ნაცნობ 
წყვილებს ვიხსენებდით და „შენი აზრით, მათ კიდევ აქვთ სექსი?“ 

– ამ საკითხს ნახევრად ხუმრობითა და ცოტაც სერიოზულად განვიხილავდით. დღეს ეს 
ყოველივე ძალიან მწარე დაცინვად მიმაჩნია. მაგრამ მაშინ ასე არ ვფიქრობდი და ალბათ 
იმიტომ, რომ არცთუ ისე შორეულ წარსულში მშვენიერი სექსუალური  ურთიერთობა გვქონდა. 
ამ საუბრებით უცნაური დანაშაულისა და საიდუმლოს  თანამონაწილეები ვხდებოდით. ორივეს 
გვწამდა, რომ ასეც შეიძლებოდა დავქორწინებულიყავით და ერთ დღესაც აუცილებლად 
დავიბრუნებდით სექსუალურ  ცხოვრებას. ყოველ შემთხვევაში სიბელს, ყველაზე ცუდ დღეებშიც 
კი, ჩემი ხუმრობებისა და თანაგრძნობის გავლენით ჩემი სჯეროდა, იმედს არ კარგავდა და 
ამგვარად  ახერხებდა ბედნიერების შენარჩუნებას. ზოგჯერ უეცრად წამოხტებოდა და   კალთაში 
ჩამიჯდებოდა. ასეთ ოპტიმისტურ მომენტებში, სიბელის განწყობა  გადამედებოდა ხოლმე და 
მინდოდა მეთქვა, მოდი ახლავე დავქორწინდეთ-მეთქი.  მაგრამ მეშინოდა, ვაითუ სიბელს ჩემი 
წინადადება არ მიეღო და მივეტოვებინე. ამიტომაც თავს ვიკავებდი ამის თქმისგან. თანაც 
ვგრძნობდი, სიბელს საკუთარი თავის  პატივისცემა რომ დაებრუნებინდა და ჩემზე შური ეძია, 
ჩვენი ურთიერთობის დასრულებისთვის მიზეზს ეძებდა. მაგრამ არ უნდოდა, ეღიარებინა, რომ 
დაკარგა ის,  რაც ოთხი თვის წინ ასეთი უნაკლო და შესაშური ეგონა: ქორწინება, გართობა, 
მეგობრობა და ამის გამო ვერ ბედავდა რაიმე სახის ცვლილებებისაკენ ნაბიჯის გადადგმას. 
მდგომარეობის სიმძიმიდან გამოსვლას ერთმანეთისადმი პატივისცემითა და უცნაური შეჩვევით 
ვახერხებდით. ღამით გვიან, მხოლოდ არყის გადაკვრის შემდეგ ვიძინებდით. ხანდახან შუა 
ძილში უსიამოვნოდ გვეღვიძებოდა და დარდისაგან თავის დასაღწევად  ერთმანეთს 
ვეხუტებოდით. 

ნოემბრის შუა რიცხვებში უქარო ამინდები დაიჭირა. შუაღამისას ხშირად გვეღვიძებოდა, 

  

რადგანაც ხან უსიამოვნო სიზმრებს ვხედავდით, ხანაც ალკოჰოლისგან პირი გვიშრებოდა. 
სწორედ ერთ ასეთ ღამეს შევამჩნიეთ, რომ ფანჯრის დარაბაში შუქი იჭრებოდა სრუტეში 
მეთევზის ნავიდან. ზუსტად ჩვენი საძინებლის ქვემოთ მამა-შვილი თევზაობდა. ვაჟი უსიტყვოდ 
ასრულებდა მამის მითითებებს და საოცრად ტკბილი ხმა ჰქონდა. ამ ჩუმ ღამეებს მათ ნავზე 
ანთებული ლამპრიდან შემოსული სხივი გვინათებდა. ისინი თითქმის არ საუბრობდნენ, 
მხოლოდ შიგადაშიგ ჩაგვესმოდა მათი ყრუ ჩახველება. მამა-შვილის მოსვლას ზოგჯერ 
ვიგებდით, გაგვეღვიძებოდა და ერთმანეთს მივეხუტებოდით. ნავი ჩვენი საწოლიდან ხუთი-ექვსი 
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მეტრით იქნებოდა დაშორებული, ამიტომაც მეთევზეების სუნთქვაც კი გვესმოდა. ხანდახან 
თევზები რომ შეერხიათ, წყალში ქვას აგდებდნენ. თითქმის არ ლაპარაკობდნენ. 

„შვილო, კარგად ჩასჭიდე ხელი“, ან კიდევ, „ბადეს მოსწიეო“, ეტყოდა ხოლმე მამა. ბიჭი 
იშვიათად არღვევდა უსაზღვრო სიჩუმეს და ტკბილად უპასუხებდა: „მამი, ნახე, ერთი ცალი აქაც 
ყოფილა!“ მე და სიბელი ერთმანეთს მიკრულები ვიწექით და  ვცდილობდით გამოგვეცნო, რაზე 
უთითებდა ბიჭი, თევზზე, საშიშ ნემსკავზე, თუ კიდევ სხვა რამეზე. ძილ- ბურანში ამის 
წარმოდგენაზე, ხან ჩაგვეძინებოდა, ხანაც გვესმოდა, მეთევზის ნავი ნაპირს რომ შორდებოდა. 
დღისით არასდროს ვიხსენებდით მეთევზე მამა-შვილს. მაგრამ ღამით, როცა მეთევზის ნავი 
ჩვენს ფანჯრებს მოადგებოდა,  სიბელი მომეხვეოდა. ნახევრად მძინარეებს ჩაგვესმოდა 
მეთევზეების ხმა, რაც  ორივეს გვსიამოვნებდა. ძილშიც კი ველოდებოდით მამა-შვილის 
გამოჩენას.  თითქოს ჩათქმული გვქონდა, მეთევზეები თუ გამოჩნდებიან, ერთმანეთს არასდროს 
დავშორდებითო. 

დღითიდღე სიბელი ჩემზე უფრო და უფრო იდებდა გულში ბოღმას, თავის სილამაზეშიც ეჭვი 
სულ მეტად ეპარებოდა. თვალებიც ხშირად უწყლიანდებოდა. მახსოვს, რომ ხშირად 
ვკინკლაობდით და ვიბუტებოდით. არაერთ შემთხვევას ვიხსენებ, როცა სიბელის დიდი 
რუდუნებით გამოცხობილი ტორტი თუ მისი ნაყიდი ჟურნალების მაგიდა სათანადოდ არ 
აღვნიშნე. ან კი რას შევამჩნევდი, როცა იმ დროს ხელში არყიანი ჭიქა მეჭირა და ფუსუნზე 
ვფიქრობდი. ასეთ მომენტებში ჩემი საცოლე კარს გაიჯახუნებდა ხოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ 
ჩემს დანაშაულს ვგრძნობდი, სირცხვილისა და შებოჭილობის გამო თავს ვერ ვაიძულებდი, 
მომებოდიშებინა. ცოტა ხნის შემდეგ კი სიბელს დარდისგან თავის თავში ჩაკეტილს ვხედავდი. 

ნიშნობა რომ დაგვერღვია, „ისინი ხომ ქორწილამდე დიდხანს ერთად ცხოვრობდნენო“, 
იტყოდნენ და სიბელი მაღალი საზოგადოების თვალში დამცირდებოდა. ჩემს საცოლეს კარგად 
ესმოდა, რომ, რაც უნდა ამაყად დაეჭირა   თავი  და  მისი  წრე  როგორი 

„ევროპულიც“ უნდა ყოფილიყო,  თუკი  არ  დავქორწინდებოდით,  მის  სასიყვარულო 
თავგადასავალს მოჰყვებოდნენ, როგორც პატივახდილი ქალის ისტორიას. რა თქმა უნდა, ჩვენ 
ამაზე არ ვსაუბრობდით, მაგრამ ყოველი გავლილი დღე  სიბელის წინააღმდეგ 

„მუშაობდა“. 

შიგადაშიგ აპარტამენტ „მერჰამეთში“ მივდიოდი. ლოგინზე ვწვებოდი, ფუსუნის ნივთებს 
ვეფერებოდი, რის შემდეგაც თავს გაცილებით უკეთ ვგრძნობდი. იმ დღეებში მეგონა, რომ 
ტკივილი მალე გამივლიდა, ეს კი სიბელს რაღაც იმედებს აძლევდა.  საღამოობით ქალაქის 
გასართობ ცენტრებს, მეგობრებსა და წვეულებებს  ვესტუმრებოდით ხოლმე. ასეთ ადგილებში 
სიბელი უფრო ბედნიერი მეჩვენებოდა. მაგრამ ეს ყოველივე მაინც ვერ მალავდა ჩვენი 
მდგომარეობის უიმედობას. გამონაკლისი მხოლოდ ის მომენტები იყო, როცა მთვრალები 
ვიყავით, ან  მეთევზეებს ვუსმენდით. იმ დღეებში შევხვდი ჯეიდას, რომელსაც დღეს-ხვალ უნდა   
ემშობიარა. ვევედრებოდი, გამიმხილე, ფუსუნი სად ცხოვრობს-მეთქი, ქრთამიც კი   შევაძლიე, 
მაგრამ მარტო ის გავიგე, რომ ჩემი შეყვარებული სტამბოლში იყო.  ქუჩა-ქუჩა,  კუნჭულ-კუნჭულ  
როგორ მომევლო  მთელი ქალაქი? 

-158- 
 



ზამთრის დასაწყისში, აგარაკზე უკვე გაუსაძლისად აცივდა. ერთ საღამოს სიბელმა მითხრა: – 
მინდა, ნურჯიჰანს პარიზში გავყვე. 

მეჰმედზე დანიშვნასა და დაქორწინებამდე, ნურჯიჰანს საყიდლებზე და მიტოვებული საქმეების 
მოსაგვარებლად შობას პარიზში წასვლა გადაეწყვიტა. რაკი სიბელმა მასთან ერთად წასვლის 
სურვილი გამოთქვა, მისი ეს გადაწყვეტილება მაშინვე ავიტაცე და 

  

წავახალისე. საცოლე გვერდით რომ არ მეყოლებოდა, ფუსუნის ძებნას მთელი ძალით 
შევუდგებოდი, მთელ სტამბოლს გადავაბრუნებდი და თუ ჩემი ძალისხმევა უშედეგოდ 
დამთავრდებოდა, სინანულისა და ტკივილისათვის რომ გამეძლო, სიბელს მისი 
ჩამოსვლისთანავე შევირთავდი. ჩემმა გამხნევებამ სიბელი დააეჭვა, რაზეც ვუთხარი: – 
ატმოსფეროსა და ადგილის  შეცვლა  ორივეს  მოგვიხდება.  როცა ჩამოხვალ,   გზას შეწყვეტილი 
ადგილიდან განვაგრძობთ. 

მასთან საუბრისას ქორწილიც ვახსენე ერთი-ორჯერ, ისე, რომ ამაზე დიდი აქცენტი არ 
გამიკეთებია. სიბელიც იმედოვნებდა, რომ განშორება ორივესთვის კარგი იქნებოდა და 
პარიზიდან დაბრუნებულს გამოჯანმრთელებული დავხვდებოდი. იმ მომენტში მჯეროდა, რომ 
სიბელზე დავქორწინდებოდი. 

აეროპორტში მეჰმედსა და ნურჯიჰანთან ერთად გავემგზავრეთ. დროზე ადრე მივედით, 
ამიტომაც ახლად გახსნილი ტერმინალის კაფეში დავსხედით და იქვე კედლიდან ინგეს 
შემოთავაზებული  ლიმონათი  „მელთემიც“  დავლიეთ.  სიბელს  გადავეხვიე  და   მის თვალებში 
ცრემლები შევნიშნე. ვიგრძენი, რომ ძველი ცხოვრება აღარ დაბრუნდებოდა და შემეშინდა, 
ვაითუ დიდხანს ვეღარ ვნახო-მეთქი. თუმცა მალე დავირწმუნე თავი, რომ ეს მხოლოდ ავი 
ფიქრები იყო. უკვე რამდენიმე თვე იყო, მეჰმედი ნურჯიჰანს გვერდიდან არ შორდებოდა, 
ამიტომაც აქეთობას მანქანაში სიჩუმე  დაარღვია და დამწუხრებულმა მითხრა: – ძმაო, უკვე 
ვეღარც კი წარმომიდგენია უმაგათოდ  ცხოვრება. 

ღამით აგარაკი ისეთი მწუხარე და ცარიელი მეჩვენა, რომ იქ გაჩერება გამიჭირდა. მარტოდ 
დარჩენილს უკვე სხვანაირად მესმოდა ხის იატაკის ჭრიალი და ზღვის ხმა, ისეთი შეგრძნება 
მქონდა, თითქოს გარშემო ყველაფერი კვნესოდა. ტალღები ნავმისადგომის ბეტონს 
ენარცხებოდა და დინების ხმაურთან ჰარმონიაში მისი ხმა ერთგვარ გუგუნად ჩამესმოდა. 
ჩრდილოეთის ქარს ხომ მთელი სახლი დაეპყრო და მისი სტვენა ყველა კუთხე-კუნჭულიდან 
მოისმოდა. დაწოლა მხოლოდ გატიალებულმა მთვრალმა შევძელი. გამთენიისას შევამჩნიე, 
რომ ბოლო დღეებში მეთევზე მამა-შვილიც აღარ ჩანდა. ჩემი ყოველთვის წესიერად, 
ობიექტურად და ჯანსაღად მოაზროვნე ნაწილი მეუბნეოდა, ცხოვრების რაღაც ეტაპი 
დასრულდაო. მაგრამ მეორე, ნერვიულ, ნაწილს მარტოობისა ეშინოდა, რაც რეალობის 
აღქმისა და დაჯერების საშუალებას არ მაძლევდა. 
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44. სასტუმრო „ფათიჰი“ 

მეორე დღეს ჯეიდას შევხვდი. ჩემი წერილები დაჰქონდა. სამაგიეროდ, მისი ნათესავი 

„სათსათის“ ბუხჰალტერიაში მივიღე. ამიტომაც ვფიქრობდი, რომ ჩავაცივდე,  ფუსუნის 
მისამართს მომცემს-მეთქი. ჯეიდამ ჩემი თხოვნა იდუმალების ბურუსით   შემოსა. მიმტკიცებდა, 
ფუსუნის ნახვით ბედნიერი ვერ გახდები, სიცოცხლე,   სიყვარული და ბედნიერება ძალიან 
რთული ცნებებიაო. ჯეიდა საკუთარი თავის დაცვას ცდილობდა და ამიტომაც ძალ-ღონეს არ 
იშურებდა იმისათვის, რომ ბედნიერი  ყოფილიყო ამ ისედაც ხანმოკლე წუთისოფელში. 
ლაპარაკისას წამოზრდილ მუცელზე  იდებდა ხოლმე ხელს. ისეთი ქმარი ჰყოლია, რომ ყველა 
სურვილს უსიტყვოდ უსრულებდა. 

ჯეიდას დაშინება და უფრო მეტად ზეწოლა ვერ შევძელი. ამერიკულ ფილმებში ძალზე 
პოპულარული კერძო დეტექტივის ცნება მაშინ საერთოდ არ არსებობდა (მსგავსი მომსახურება 
ჩვენთან მხოლოდ ოცდაათი წლის შემდეგ გაჩნდა). დავიბარე მამაჩემის დაცვის თანამშრომელი  
რამზი,  რომელიც  „შავ  საქმეებს“  აგვარებდა და   ვუთხარი, ქურდობასთან დაკავშირებულ 
რაღაც საქმეს  ვიკვლევ  და იქნებ  როგორმე ფუსუნი, მამამისი და მამიდა ნასიბე მაპოვნინო-
მეთქი. ერთი ბიძა მყავდა,  სელამ ბეი, აწ უკვე პენსიაში მყოფი კომისარი, რომელმაც მრავალი 
წელი გაატარა დამნაშავეების დევნაში. ნაცნობების ფართო წრის წყალობით, საბაჟო და 
საგადასახადო საკითხებში „სათსათის“ პრობლემებს გვიგვარებდა. დახმარებისთვის მასაც  
მივმართე. ბიძაჩემმა რეესტრებში, 

  

პოლიციასა და გამგეობებში დარეკა, მაგრამ არც მის ძალისხმევას გამოუღია რაიმე შედეგი. 
ბოლოს მითხრა, ფუსუნის მამას რაიმე დანაშაული რომ არა აქვს ჩადენილი, მისი პოვნა ძალიან 
რთულიაო. ფუსუნის მამა პენსიაში გასვლამდე ლიცეუმებში „ვაფასა“  და 

„ჰაიდარფაშაში“ ასწავლიდა. მადლიერი მოსწავლის პოზით ამ სასწავლებლებში მივედი და 
ამაგდარი მასწავლებლის ნახვა მინდა-მეთქი ვუთხარი. მისამართი ვითხოვე, მაგრამ ეს 
მცდელობებიც წარუმატებელი აღმოჩნდა. ერთ-ერთი გზა ფუსუნის დედის მოსაძებნად იმ 
ნიშანთაშელი და შიშლელი ქალბატონების დადგენა იყო, ვისთანაც  ნასიბე საკერავზე დადიოდა. 
გასაგები მიზეზით, ამას დედაჩემს ვერ ვკითხავდი. ზაიმს კი დედამისმა უთხრა, ამგვარი 
მომსახურებით ნიშანთაშელი ქალბატონები თითქმის  აღარ სარგებლობენო. მკერავ ნასიბესთან 
დასაკავშირებლად შუამავლებიც მოეძებნა,  მაგრამ ვერ ეპოვნა. ეს იმედგაცრუებები ტკივილს 
კიდევ უფრო მიძლიერებდა. მთელი დღე ოფისში ვმუშაობდი. შუადღეზე აპარტამენტ 
„მერჰამეთში“ მივდიოდი და  ვცდილობდი, ფუსუნის ნივთებით დარდი გამექარვებინა. იქიდან ხან 
ოფისში ვბრუნდებოდი, ხანაც მანქანით სტამბოლში დავდიოდი იმ იმედით, რომ იქნებ ფუსუნი 
მენახა. 

და ასე უბან-უბან, ქუჩა-ქუჩა მთელი სტამბოლი შემოვიარე. იმ დროს თავშიც ვერ გავივლებდი, 
რომ წლების შემდეგ ყოველივე ტკბილად მომაგონდებოდა. ფუსუნის ლანდი და წარმოსახვა 
ყველა ძველ და ღარიბ უბანში მხვდებოდა: ვეფაში, ზეირექში, ფათიჰსა და ქოჯამუსტაფაფაშაში. 
ოქროს რქის ყურის მეორე მხარესაც დავიწყე სიარული. სტამბოლის უძველეს ადგილებში 
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დავდიოდი. ცალ ხელში სიგარეტით, მანქანით მივუყვებოდი მოკირწყლულ ქუჩებს. როცა სადმე 
კუთხეში ფუსუნის ლანდი გამოჩნდებოდა, მანქანას იქვე გავაჩერებდი და ფეხით გავეკიდებოდი. 
დარწმუნებლი ვიყავი, რომ ფუსუნი რომელიღაცა ამ უბანში ცხოვრობდა. ამის გამო ამგვარი 
ძველი დასახლებებისადმი უდიდესი პატივისცემით ვიმსჭვალებოდი. დიდი სიყვარულით ვცემდი 
თაყვანს ქვანახშირის ბოლით გაჭვარტლულ ქუჩებს. აქ ძირითადად ცხოვრებით დაღლილი 
თავშლიანი დეიდები, ცნობისმოყვარე ახალგაზრდები (გვერდით რომ გავუვლიდი ინტერესით 
ამათვალ-ჩამათვალიერებდნენ), ყავახანებში მოსაუბრე მოცლილი მოხუცები (უმეტესობას 
ხელში გაზეთი ეჭირა) ცხოვრობდნენ. მივდევდი შორიდან დალანდულ ფუსუნს და, როცა 
მივხვდებოდი, რომ შევცდი, მაშინვე კი არ ვტოვებდი უბანს, არამედ ამ მოლანდებას ბედის 
გამოგზავნილ ნიშნად მივიჩნევდი – რაკიღა ვიღაცას მივამსგავსე, ფუსუნი ნამდვილად სადღაც 
აქვეა-მეთქი და მთელ ქუჩებს ფეხით დავივლიდი. უსიამოვნო შეგრძნება მაშინაც არ 
მეუფლებოდა, როდესაც ზანტად გაწოლილკატებიანი მოედნის გვერდით დამშრალი წყაროს 
ორასწლიან მარმარილოსა და  გარშემო  კედლებზე  სხვადასხვა  მემარჯვენე  თუ  მემარცხენე  
პარტიებისა და 

„ფრაქციების“ დევიზებსა და მუქარებს ვუყურებდი. გულით მწამდა, რომ ფუსუნი სადღაც იქვე 
იყო.. ეს ფაქტი კი ამ ქუჩებს ზღაპრულ და ბედნიერ სამყაროდ აქცევდა. რაც უფრო მეტს 
დავსეირნობდი და უბნის ყავახანებში ჩაის სმის დროს რაც უფრო ვაკვირდებოდი გამვლელებს, 
მით მეტად ვიჯერებდი, რომ მოლოდინი  გამიმართლებდა. ხანდახან ვფიქრობდი, ფუსუნთან და 
მის ოჯახთან ახლოს რომ ვიყო, მათსავით უნდა ვიცხოვრო- მეთქი. 

ამ პერიოდში შევწყვიტე სიარული ბომონდის წვეულებებზე, რომლებიც ნიშანთაშიში და ბებექში 
იმართებოდა. მეჰმედი, როგორც „ერთ ბედქვეშ“ მყოფ მეგობარს, ისე მიყურებდა და  ყოველ  
ღამით  მხვდებოდა  და  თავს  მაბეზრებდა   იმის   მოყოლით, თუ რას ყიდულობდნენ და რას 
აკეთებდნენ „ჩვენი გოგონები“ პარიზში. ერთი-ორჯერ მეჰმედთან შეხვედრას თავი ავარიდე და 
ღამის კლუბში წავედი, მაგრამ ჩემმა მეგობარმა იქაც მიპოვა და გაბრწყინებული თვალებით 
დაწვრილებით მიამბო,  თუ რაზე ესაუბრა იმ დღეს ნურჯიჰანს. მე კი სიბელთან დარეკვა არ 
მსიამოვნებდა, რადგანაც სალაპარაკო თემა არ გვქონდა. მხოლოდ ხანდახან მიჩნდებოდა 
ნუგეშსაცემად სიბელთან ჩახუტების სურვილი. დანაშაულისა და ორპირობის  შეგრძნებამ ისე 
გადამღალა, შვებას ვგრძნობდი, ჩემ გვერდით რომ არ იყო. ჩვენი  მდგომარეობა ხელოვნურ 
ურთიერთობებსა და თამაშს მოითხოვდა. სიბელის  არყოფნა კი ამ ყველაფრისგან 
მათავისუფლებდა. ამიტომაც დავიჯერე კიდეც, რომ  ჩემს ძველ ჩვეულ ყოფას დავუბრუნდი. ეს 
ბუნებრიობა იმედს მაძლევდა. მაგრამ შორ და მიყრუებულ უბნებში ფუსუნის საძებნელად მაინც 
ყოველდღე დავდიოდი. ჩემს თავზე ვბრაზდებოდი და ვნანობდი კიდეც, ასეთი საყვარელი და 
ლამაზი ქუჩები მანამდე ნანახი რომ არ მქონდა. 

  

სიბელის პარიზიდან დაბრუნებამდე კიდევ ორი კვირა იყო დარჩენილი. იანვრის შუა რიცხვებში 
ჩემოდნები ჩავალაგე და აგარაკიდან ფათიჰსა და ქარაგუმრუქს შორის მდებარე ერთ 
სასტუმროში გადავბარგდი. აქ გამოფენილი მაქვს სასტუმროს ემბლემიანი გასაღები, ბლანკი და 
წლების შემდეგ ნაშოვნი პატარა პლაკატი. ერთ დღეს ფათიჰის ქვედა, ოქროს რქის ყურის მხარეს 
მდებარე უბნები ფუსუნის ძებნაში ქუჩა-ქუჩა და მაღაზია- მაღაზია შემოვიარე. ხსენებულ 
სასტუმროში კი, თავსხმა წვიმისათვის თავი რომ შემეფარებინა, იმიტომ გავჩერდი. იანვრის იმ 
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დღეს ბერძნების მიტოვებულ მოუვლელ შენობებსა და დანგრევის პირას მყოფ ხის ბარაკებს 
შორის ხეტიალისას, უსირცხვილოდ ფანჯრებში ვიხედებოდი და მათ სიღატაკეს, ხმაურს, 
ხალხმრავლობას, უბედურებასა თუ ბედნიერებას ვუყურებდი. იმდენი ვიარე, რომ ქანცი 
გამიწყდა. ამასობაში ჩამობნელდა. სანამ მეორე მხარეს გავიდოდი, იქვე სასმელის გადაკვრა 
მომინდა. აღმართი ავიარე და პროსპექტზე ახლად გახსნილ ლუდხანაში შევედი. მამაკაცები 
ტელევიზორს უყურებდნენ და სვამდნენ. არაყი და ლუდი დავლიე. საღამოს ცხრა საათიც არ იყო. 
ისე გავილეშე, რომ ფეხზე ვეღარ ვიდექი. გარეთ რომ გამოვედი, მანქანა ვერ ვიპოვე. ვერაფრით 
გავიხსენე, სად დავაყენე. წვიმაში ბევრი ვიხეტიალე და თანაც ფუსუნსა და ჩემს ცხოვრებაზე 
ვფიქრობდი. ამ ბნელ და ტალახიან ქუჩებში მასზე ფიქრი, თუნდაც სევდიანი, მსიამოვნებდა. 
შუაღამით სასტუმრო „ფათიჰის“ წინ აღმოვჩნდი. ოთახი დავიქირავე და დავიძინე. 

თვეების შემდეგ პირველად მეძინა ასე ტკბილად. მომდევნო დღეებშიც დავრჩი სასტუმროში, ისე 
კარგად მეძინა, რომ გამთენიისას სიზმარში ბავშვობისა და ახალგაზრდობის წლების ბედნიერ 
მოგონებებს ვხედავდი. როგორც მეთევზეების ხმის გაგონებისას მემართებოდა, შევკრთებოდი 
და მეღვიძებოდა. ამ ბედნიერი სიზმრის გაგრძელება ისე მინდოდა, რომ ძილის შებრუნებას 
ვცდილობდი. 

აგარაკზე დავბრუნდი და ჩემი ტანსაცმელი, წინდები და ნივთები ჩავალაგე. მშობლების 
ინტერესიანი მზერისა და „ჩამჭრელი“ კითხვებისაგან თავი რომ დამეხსნა,  ჩემოდნები სახლში კი 
არა, სასტუმროში მივიტანე. ყოველ დილით, ჩვეულებისამებრ,  „სათსათში“ მივდიოდი. 
ოფისიდან ადრე გამოვდიოდი და სტამბოლის ქუჩებში დავდიოდი. უწყვეტი ენთუზიაზმით 
ვეძებდი ჩემს საყვარელს, საღამოობით კი  ლუდხანებში დავდიოდი და ფეხების ტკივილის 
დავიწყებას ამგვარად ვცდილობდი. ჩემი ცხოვრების სხვა მრავალი დეტალის მსგავსად, მაშინ 
სასტუმრო „ფათიჰში“    გატარებული დღეები მძიმედ მეჩვენებოდა. თუმცა წლების შემდეგ 
მივხვდი, რომ ეს პერიოდი ჩემი ცხოვრების ერთ- ერთი უბედნიერესი ხანა იყო. ყოველდღე 
მივდიოდი აპარტამენტ „მერჰამეთში“, ნაპოვნი ახალი ნივთებით ვერთობოდი და თავს  
ვინუგეშებდი. მათი რაოდენობა დღითიდღე იზრდებოდა. საღამოობით ვსვამდი და  ძალიან 
ბევრს დავდიოდი. დაბინდული თავით ფათიჰის, ქარაგუმრუქის, გალათის   განაპირა ქუჩებზე 
საათობით დავხეტიალებდი. გადაწეული ფარდებიდან სავახშმოდ  დამსხდარ ბედნიერ ოჯახებს 
ვუყურებდი. ყოველ წუთს ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოს „ფუსუნი სადღაც იქვე იყო“ და 
ცხოვრების ხალისი მიბრუნდებოდა. 

ხანდახან იმასაც ვფიქრობდი, რომ ამ ქუჩებში თავს კარგად ფუსუნთან სიახლოვის კი არა, სულ 
სხვა რამის გამო ვგრძნობ-მეთქი. განაპირა უბნების მოკირწყლული ტალახიანი ქუჩების, 
მანქანების, ნაგვის ბუნკერებისა და ტროტუარებს შორის ლამპიონების შუქზე ფეხბურთის 
მოთამაშე ბავშვების ყურებისას ცხოვრების არსს ვხედავდი. მამაჩემის მზარდმა ბიზნესმა, 
ფაბრიკებმა და სიმდიდრემ მაიძულა, ჩემი მდგომარეობის შესაფერისი 

„ევროპული“  წესით  მეცხოვრა,  ხოლო  ამ ყველაფერმა  ყოფიერების ძირითადი  და 
მნიშვნელოვანი მხარეებიდან გამრიყა. ამ განაპირა ქუჩებში ჩემი ცხოვრების  აზრს ვეძებდი. 
არყით შეზარხოშებული, ვიწრო ტალახიან ქუჩებსა და კიბეებს  მივუყვებოდი. მხოლოდ მაშინ 
შევკრთდებოდი ხოლმე, როდესაც, ჩემდა გასაკვირად,  აღმოვაჩენდი, რომ იქ მხოლოდ მე და 
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ძაღლები ვიყავით.. გადაწეული ფარდებიდან ქუჩაში ნათურისა და ტელევიზორების შუქი 
გამოდიოდა. ეს ყველაფერი ძალიან მომწონდა. 

მეორე დღეს ზაიმს შევხდი და ბეშიქთაშის ერთ-ერთ რესტორანში თევზი და არაყი მივირთვით. 
ჩემი მეგობარი ათას ამბავს მიყვებოდა. მე კი, თვალწინ სულ ბნელი გარეუბნები მედგა. 

ზაიმი ბოლო წვეულებებზე, ცეკვებსა და კლუბის ჭორებზე მიყვებოდა. ჩემს კითხვაზე, 

  

„მელთემის“ საქმეები როგორ მიგიდის-მეთქი, ზერელე პასუხი გამცა და ისევ ბომონდის 
სენსაციური ამბების მოყოლა განაგრძო. აგარაკიდან ჩემი წამოსვლის ამბავი გაეგო. ისიც 
მშვენივრად იცოდა, მშობლებთან რომ არ ვცხოვრობდი, მაგრამ ერიდებოდა და ფუსუნსა და 
სიყვარულზე საუბრისგან თავს იკავებდა. ხანდახან ვფიქრობდი,   ნეტა ფუსუნის წარსულზე რამე 
თუ იცის-მეთქი. ხანაც თავი ისე მეჭირა, თითქოს  საკუთარ თავში დაჯერებული ტიპი ვიყავი და 
ვიცოდი, რასაც ვაკეთებდი. რამდენჯერმე ვაგრძნობინე, რომ ჩემს ცხოვრებაში არაფერი 
შეცვლილა და ყოველდღე სამსახურში დავდივარ-მეთქი. 

იანვრის ბოლოს, ერთ თოვლიან დღეს, სიბელმა პარიზიდან ოფისში დამირეკა და 
აღელვებულმა მკითხა: – მებაღემ და მეზობლებმა მითხრეს, აგარაკიდან  გადავიდაო, 
მართალია? 

კარგა ხანი იყო, რაც ტელეფონით არ გვესაუბრა. რასაკვირველია, ეს ჩვენი ურთიერთობების 
გაცივებისა და დაშორების ნიშანი იყო. იმ დროს უცხოეთში დარეკვა ადვილი საქმე არ იყო. 
ხელში ყურმილი გეჭირა და იქიდან გამოსული უცნაური ხმაურის დასაფარავად მთელი ხმით 
ყვირილი გიხდებოდა. სიბელისათვის რომ დამერეკა, ჩემი სასიყვარულო ტექსტი  მთელი   
„სათსათისათვის“   უნდა   გამეგონებინა.    ამიტომაც ყოველდღე ვდებდი დარეკვას. 

–  აგარაკიდან წამოსულხარ, მაგრამ საღამოობით მშობლების სახლშიც არა ხარ!  – 

მითხრა. 

– მართალია. 

აღარ დავიწყე იმის ახსნა, რომ „განკურნების მიზნით“ ერთად მივიღეთ გადაწყვეტილება, 
ნიშანთაშის და მასთან დაკავშირებულ მოგონებებს მოვშორებოდი.  არც ის მიკითხავს, საიდან 
გაიგე საღამოობით სახლში რომ არ მივდივარ-მეთქი. ჩემი მდივანი ზეინაბ ჰანიმი წამოფრინდა, 
ჩვენ შორის კარი დაკეტა და საცოლესთან   თავისუფლად საუბრის საშუალება მომცა. სიბელს 
რომ დავლაპარაკებოდი, მთელი ხმით უნდა მეყვირა. 

– რას შვრები, სადა ხარ? – მკითხა. 

ფათიჰში სასტუმროში რომ ვცხოვრობდი, ზაიმის გარდა არავინ იცოდა. არ მინდოდა, ეს 
სიბელისთვის მეთქვა, რადგანაც ჩემს ყვირილს მთელი ოფისი გაიგებდა. 

– ნუთუ იმას დაუბრუნდი? – მეუბნებოდა სიბელი. – პატიოსნად მიპასუხე, ქემალ. 

– არა! – ვუპასუხე. მაგრამ, როგორც საჭირო იყო, არ ვყვიროდი. 
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– არ მესმის, ქემალ, კიდევ გამიმეორე. – მითხრა სიბელმა. 

– არა! –  გავუმეორე კვლავ. მაგრამ მაინც  ვერ  დავიყვირე. იმ დროს  საერთაშორისო 
სატელეფონო საუბრებისას ყურმილში ისეთი ხმა ისმოდა, თითქოს დიდი ნიჟარა გქონდა 
ყურთან მიტანილი. 

– ქემალ, ქემალ!. არ მესმის.. – ყვიროდა სიბელი. 

– აქ ვარ! – მთელი ძალით ვიყვირე. 

– გთხოვ, პატიოსნად მიპასუხე. 

–კი, მაგრამ სათქმელი არაფერი მაქვს. – ვუპასუხე უფრო ხმამაღლა. 

– გასაგებია. – მითხრა სიბელმა. 

ხაზი ახმაურდა, აფხაკუნდა და გაითიშა. 

სწორედ ამ დროს გავიგონე კომუტატორზე მომუშავე გოგონას ხმა. 

– ბატონო, პარიზის ხაზი გაითიშა. თავიდან დაგაკავშიროთ? 

– არა, გოგონი, გმადლობთ. 

  

მამაჩემს ჩვევად ჰქონდა, რომ ნებისმიერი ასაკის თანამშრომელს ქალს  „გოგონათი“ 
მიმართავდა. თავად გავოგნდი, რა მალე ამითვისებია  მამას ეს  მანერა. სიბელის 
გაბედულობამაც გამაოცა.. უკვე აღარ მქონდა ტყუილების თქმის  სურვილი. სიბელს პარიზიდან 
აღარ დაურეკავს. 

 

45. არდადეგები ულუდაღში 

ზამთრის თხუთმეტდღიანი არდადეგები დაიწყო. სიბელი პარიზიდან დაბრუნდა და ოჯახთან 
ერთად სათხილამუროდ ულუდაღში[30] გაემგზავრა. ზაიმიც მთებში აპირებდა წასვლას თავის 
დისშვილებთან ერთად და გამგზავრებამდე ოფისში დამირეკა. „ფუაიეში“ ერთად ვისადილეთ. 
ოსპის წვნიანი მივირთვით. ზაიმი მეგობრულად და  მზრუნველად  მიყურებდა. 

– შენზე  ძალიან  ვდარდობ. ვერ  ვიტან,  ასეთს  რომ გხედავ.  ცხოვრებას  გაურბიხარ, დარდიანი 
დადიხარ, მდგომარეობა დღითიდღე გიმძიმდება. 

– ნუ ჯავრობ, – ვუპასუხე, – ყველაფერი კარგადაა.. 

– არა ხარ ბედნიერი. – მითხრა. – რა იქნება, შეეცადო, ბედნიერი იყო. 

– ჩემი ცხოვრების მიზანი ბედნიერება არ არის. – ვუპასუხე. – ამის გამო გგონია, რომ უბედური ვარ 
და ცხოვრებას გავურბივარ.. მე რომ მინდა, ისეთ ცხოვრებასთან ძალიან ახლო ვდგავარ. 
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– თუ ეგრეა, მაგას რა სჯობია.. იქნებ ჩვენთვისაც მოგეყოლა ამ ცხოვრებაზე. მართლა გულით 
მაინტერესებს. 

– თქვენ, ანუ ვის? 

–  კარგი რა, ქემალ,  არ  გინდა ეგეთი  ლაპარაკი. მე  რა დაგიშავე?    შენი  საუკეთესო მეგობარი 
არა ვარ? 

– ხარ. 

– ჩვენ.. ანუ მე, მეჰმედი, ნურჯიჰანი და სიბელი სამ დღეში ულუდაღში მივდივართ. შენც წამოდი. 
ნურჯიჰანმა თავის დისშვილებს უნდა მიხედოს. ჩვენც მასთან ერთად  წასვლა გადავწყვიტეთ. 

– ესე იგი სიბელი ჩამოსულა. 

–  უკვე  ათი  დღეა,  გასული  ორშაბათიდან  აქ  არის.  იმასაც  უნდა,  რომ  ულუდაღში წამოხვიდე. 
– ზაიმმა კეთილგანწყობილი თბილი მზერა მომაპყრო და გამიღიმა. – მაგრამ არ უნდა, რომ ამის 
შესახებ გელაპარაკო.. ამას მეგობრულად გირჩევ, სიბელმა არ იცის, იცოდე ფრთხილად, 
ულუდაღში მორიგი შეცდომა აღარ დაუშვა. 

– რა შეცდომა.. იქ წამოსვლას არც ვაპირებ.. 

– წამო, რა.. კარგ დროს გავატარებთ, ეს რაღაცრუღაცებიც დავიწყებას მიეცემა. 

– ეს ამბავი ვინ იცის?.. ნურჯიჰანმა და მეჰმედმაც გაიგეს? 

– არ ვიცი, მაგრამ სიბელმა იცის. ამაზე ვისაუბრეთ. ქემალ, ძალიან უყვარხარ. ყველაფერს ამას 
გაგებით ეკიდება და უნდა, რომ დაგეხმაროს. 

– ჰოო? 

– ქემალ, ძალიან ცუდი გზით მიდიხარ.. ყველას გვქონია ამგვარი გატაცებები.. ჩვენც 

  

ვყოფილვართ შეყვარებული, მაგრამ საბოლოოდ ვახერხებთ არსებული მდგომარეობიდან ისე 
გამოსვლას, რომ ცხოვრება არ გავიუბედუროთ. 

– მაშინ ეს სასიყვარულო რომანები და ფილმები რაღაა? 

– რომანტიკული ფილმები ძალიან მიყვარს. მაგრამ იქაც კი არ მინახავს, ვინმე შენსავით 
იქცეოდეს. არ დაგავიწყდეს, ექვსი თვის წინ ყველას თვალწინ დიდი  ზარ-ზეიმით რომ დაინიშნე 
სიბელზე.. რა  კარგი  საღამო  იყო!  ქორწილამდე   ერთად ცხოვრობდით აგარაკზე, სახლში 
წვეულებებსაც კი მართავდით. ეს ყოველივე  ჩვეულებრივ, ცივილურ ნაბიჯად  მიიღო  ყველამ,  
რადგანაც   დარწმუნებული     იყვნენ,   რომ   მალე დაქორწინდებოდით. იქამდე ზოგისათვის 
მისაბაძიც  კი  გახდით. ახლა კი, რა ხდება, აგარაკი დატოვე.. ანუ სიბელი მიატოვე? რატომ 
გაურბიხარ? თანაც ბავშვივით არაფრის ახსნა არ გინდა. 

– სიბელმა ყველაფერი იცის. 
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– არა, არ იცის. ვერ გაუგია, ეს მდგომარეობა სხვებს როგორ აუხსნას. რა უთხრას ხალხს? რა 
პირით შეხედოს? თუ თქვას, იცით, ჩემი საქმრო გამყიდველს  გაუმიჯნურდა და დავშორდითო.. 
შენზე ძალიან გაბრაზებული და განრისხებულია.  უნდა ილაპარაკოთ. ულუდაღში ყველაფერს 
დაივიწყებთ. თავს ვდებ, სიბელი ისე  მოიქცევა, თითქოს აქ არაფერიაო. სასტუმრო „ბუიუქ 
ოთელში“ ნურჯიჰანი და სიბელი ერთად იცხოვრებენ. ჩვენ სამნი – მე, შენ და მეჰმედი – კი 
სამკაციან ოთახში ვიქნებით. დავჯავშნე კიდეც მეორე სართულზე კუთხის ოთახი, პირდაპირ 
სისლის  მთას რომ უყურებს. თუ წამოხვალ, ახალგაზრდობას გავიხსენებთ და გათენებამდე  
ვიხალისებთ.. უნდა ნახო, მეჰმედს ნურჯიჰანი როგორ უყვარს. პირდაპირ იწვის მისთვის.. ამაზეც 
მაგრად ვიმასხარავებთ. 

– სამასხარაო ის კი არა, მე ვარ. – ვუპასუხე. – სხვა თუ არაფერი, მეჰმედი და ნურჯიჰანი ერთად 
მაინც არიან. 

– რას ამბობ, შენზე არავინ კრინტს არ დაძრავს. 

ამ სიტყვებით მივხვდი, რომ ჩემს ახირებაზე უკვე მთელი მაღალი საზოგადოება თუ არა, ჩვენი 
წრე მაინც რომ ქილიკობდა. თუმცა ამას ისედაც ვვარაუდობდი და ამიტომაც ჩემთვის 
მოულოდნელი არ ყოფილა. 

აღმაფრთოვანა ზაიმის გულითადობამ, ულუდაღში დასასვენებლად რომ მეპატიჟებოდა. ჩემი 
ბავშვობისა და ახალგაზრდობის წლებში, მამაჩემის მეგობრებისა და ნიშანთაშელი მდიდრების 
მსგავსად, ჩვენც ულუდაღში დავდიოდით სათხილამუროდ. ამიტომაც იქ ყველა ერთმანეთს 
იცნობდა. თუკი ვინმე ახალს დავინახავდით, იმათაც უმალვე ვუმეგობრდებოდით. ულუდაღში 
ყველაზე მორცხვი გოგონებიც კი საღამოობით მხიარულად ცეკვავდნენ. იქ გაცნობილებს ბევრი 
ისე უახლოვდებოდა, რომ შემდგომ თხოვდებოდა კიდეც. ამიტომაც იმ დროის გახსენება ისე 
მიყვარდა, რომ წლების შემდეგაც კი, მამაჩემის სათილამურო ხელთათმანსა თუ ჩემი ძმისა და 
ჩემს ნახმარ სათხილამურო სათვალეს შემთხვევით კარადაში რომ გადავაწყდებოდი, 
სიამოვნების ჟრუანტელი მივლიდა. ამერიკაში ყოფნისას დედამ ღია ბარათი გამომიგზავნა, 
რომელზეც ულუდაღის სასტუმრო „ბუიუქ ოთელი“ იყო  გამოხატული და მისი  ყოველი  შეხედვა 
ბედნიერებითა და ნოსტალგიით მავსებდა. ამიტომაც ვიყავი ზაიმის მადლიერი. 

–  დიდი მადლობა, მაგრამ ვერ  წამოვალ. –  ვუპასუხე.  –  მართალი ხარ,    რაც  უნდა მტკივნეული 
იყოს ჩემთვის, სიბელს უნდა დაველაპარაკო. 

– აგარაკზე არ წასულა, ნურჯიჰანთან რჩება. – მითხრა ზაიმმა, რომელმაც  „ფუაიეში“ 
ყოველდღიურად სულ უფრო მზარდ ხალისიან საზოგადოებას გახედა  თუ არა, ჩემი დარდი 
უმალვე დაივიწყა და თავადაც გამხიარულდა. 

  

46. საცოლის მიტოვება ნორმალურია? 

სიბელთან დარეკვა მხოლოდ თებერვლის ბოლოს, ულუდაღიდან დაბრუნების შემდეგ 
შევძელი. მასთან ლაპარაკი არ მინდოდა, რადგანაც მეშინოდა, რომ ყოველივე უსიამოვნებით, 
წყენით, ცრემლებითა და სინანულით დამთავრდებოდა. მიზეზს ვეძებდი, რომ ნიშნობის ბეჭედი 

-166- 
 



გამეგზავნა. მაგრამ ეს დღე არა და არ დგებოდა. ვეღარ მოვითმინე, ნურჯიჰანის სახლში 
დავურეკე და ვახშმად „ფუაიეში“ დავპატიჟე. 

ყოველთვის ნაცნობებით სავსე რესტორანი „ფუაიე“ საგანგებოდ შევარჩიე, რომ ზედმეტი 
კამათის, აღელვებისა და ყოველგვარი უკიდურესობებისგან შეგვეკავებინა თავი. თავიდან ასეც 
მოხდა. გვერდით მაგიდასთან ფიჩ ჰილმი თავის ახლად მოყვანილ  მეუღლე ნესლიჰანთან 
ერთად იჯდა, იქვე დავინახეთ გუნვენების, თაიფუნისა და იეშიმების ოჯახები. ჰილმი და მისი 
მეუღლე ჩვენს მაგიდასთან მოვიდნენ და გვითხრეს, თქვენი ნახვა ძალიან გაგვიხარდაო. 

საუზმეულს „იაქუთის“ მარკის ღვინოს ვაყოლებდით. სიბელმა პარიზის ამბებზე, მის ფრანგ 
მეგობრებსა და ქალაქის საშობაო მორთულობაზე მიამბო. 

– შენი მშობლები როგორ არიან? – ვკითხე. 

– კარგად არიან. – მითხრა სიბელმა. – ჩვენზე არაფერი იციან. 

– მაგაზე ნუ ფიქრობ. – ვუთხარი. – ნურავის ნურაფერს ეტყვი. 

– არც ვეუბნები.. – მიპასუხა  და ისე გადმომხედა, რომ მზერით  მკითხა,  ჰო,  მაგრამ, ამიერიდან 
რა იქნებაო. 

თემა რომ შემეცვალა, მამაჩემზე საუბარი წამოვიწყე. ვუთხარი, ცხოვრებას ყოველდღიურად 
სულ უფრო და უფრო სცილდება-მეთქი. სიბელმა თავის დედაზე მიამბო, ძველ ნივთებს ვერ 
ელევა და სულ ინახავს და ინახავსო. მე კი დედაჩემზე ვუთხარი, ყველაფერს, რაც მობეზრდება, 
სახლიდან იშორებს და სხვა სახლში მიაქვს-მეთქი. მაგრამ, როგორც კი ამ სახიფათო თემას 
შევეხე, გავჩუმდი. სიბელი მზერით მეუბნებოდა, ათას რამეს იმიტომ ვედები, სალაპარაკო რომ 
გვქონდეს და არ დავმუნჯდეთო. ჩემს საცოლეს კარგად ესმოდა, ძირითად თემას იმიტომ 
გავურბოდი, რომ ახალს ვერაფერს ვეტყოდი. 

საკითხზე ისევ სიბელი გადავიდა: – როგორც ვხედავ, შენს ავადმყოფობას უკვე შეეგუე. 

– ანუ? 

– უკვე თვეებია, შენს განკურნებას ველოდებით. ძალიან ცუდი სანახავია, რომ  ამდენი მოთმინების 
შემდეგ შენმა ავადმყოფობამ კი არ გაიარა, არამედ კიდევ   უფრო გაგიღრმავდა. პარიზში სულ 
ვლოცულობდი, ღმერთო, განკურნე-მეთქი. 

– მე ავად არა ვარ. – ვუპასუხე და თვალით „ფუაიეს“ მხიარულ საზოგადოებაზე მივანიშნე. 

–  ამ ხალხმა შეიძლება ჩემი  მდგომარეობა ავადმყოფობად  ჩათვალოს..  მაგრამ  არ მინდა, შენც 
ასე ფიქრობდე. 

– კი, მაგრამ აგარაკზე ერთად არ გადავწყვიტეთ, რომ ავადა ხარ? – მითხრა სიბელმა. 

– მართალი ხარ. 

– მაშინ ახლა რაღა მოხდა? შენი აზრით, ნორმალურია, ადამიანმა საცოლე მიატოვოს? 

– რაა? 
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– ვიღაც გამყიდველი გოგოს.. 

– ძალიან გთხოვ, ყველაფერს ნუ აურევ. ამ ყოველივეს გამყიდველობასთან, სიმდიდრესა და 
სიღარიბესთან რა კავშირი აქვს.. 

– სწორედ ეგ არის მთავარი. – მითხრა სიბელმა და მტკიცედ განაგრძო – მასთან ასე მარტივად 
ინტიმური ურთიერთობა იმიტომ დაამყარე, რომ ერთი ღარიბ-ღატაკი გოგო 

  

იყო.. გამყიდველი რომ არ ყოფილიყო, შეიძლება არ შეგრცხვენოდა და შეგერთო კიდეც.. 
სწორედ ამან დაგაავადა.. გაბედულება რომ არ გეყო და მისი ცოლად მოყვანა ვერ გადაწყვიტე. 

მეწყინა, რადგანაც ვიცოდი, რომ ეს ყველაფერი სიბელმა გასაბრაზებლად მითხრა. უფრო 
მეტად კი იმან გამამწარა, რომ ტვინის ნაწილი მეუბნებოდა, მართალს ამბობსო. 

– ვიღაც გამყიდველის გამო  ამგვარი  უცნაური  საქციელი  და სასტუმრო  „ფათიჰში“ 
საცხოვრებლად გადასვლა შენნაირი კაცისათვის ნორმალური  ნამდვილად არ არის.. 
საყვარელო, გამოჯანმრთელება თუ გინდა, უპირველესად ეს ყოველივე უნდა აღიარო.. 

– რასაკვირველია, მე იმ გამყიდველზე შეყვარებული არა ვარ.. – ვუპასუხე. – მაგრამ იმაში არ 
გეთანხმები, რასაც სიღარიბეზე ამბობ. ანუ, შენი აზრით, ადამიანს არ  შეიძლება თავისზე ღარიბი 
შეუყვარდეს? მდიდარსა და ღარიბს შორის სიყვარული არ არსებობს? 

–   სიყვარული   მაშინაა   ხელოვნება,   როდესაც  საქმე,   ჩვენი შემთხვევის   მსგავსად, ერთმანეთის 
თანასწორ, ანუ ერთი დონის ორ ადამიანს ეხება. თურქული  ფილმების გარდა, გინახავს სადმე, 
ვინმე მდიდარი ქალიშვილი ვინმე კარისკაც აჰმედ ეფენდის, ან ოსტატ ჰასანს გაჰყოლოდეს 
ცოლად, ესაო და ლამაზიაო. 

„ფუაიეს“ მთავარმა მიმტანმა სადიმ დაგვინახა თუ არა, სახეზე ბედნიერება და სიხარული 
გამოეხატა და ჩვენკენ გამოექანა, მაგრამ ჩვენი სერიოზული საუბარი  რომ შენიშნა, შეყოვნდა. 
სადის ხელით ვანიშნე, ცოტა ხანში-მეთქი და ისევ სიბელს მივუბრუნდი. 

– მე კი მჯერა თურქული ფილმებისა. – მივუგე სწრაფად. 

– კარგი რა, ქემალ, ამდენი წელია, გიცნობ და ერთხელაც არ მინახავს, თურქული ფილმის 
სანახავად სადმე წასულიყავი. სამასხარაოდაც კი არ ყოფილხარ მეგობრებთან ერთად 
საზაფხულო კინოდარბაზებში. 

– დამიჯერე, სასტუმრო „ფათიჰში“ ცხოვრება თურქული ფილმებში აღწერილსა  ჰგავს. ღამით, 
დაძინებამდე, ძველ და ჭუჭყიან ქუჩებში დავეხეტები და ეს ძალიან მომწონს. 

– თავიდან მეგონა, რომ გამყიდველ გოგონას ზაიმის გავლენით გადაეკიდე. –  მითხრა სიბელმა 
მტკიცედ. – აქეთ მოცეკვავე ქალები და გამრთობი გოგონებიო, იქით გერმანელი მანეკენიო. 
რომელი ერთი ჩამოვთვალო. ამიტომაც დარწმუნებული ვიყავი, რომ ზაიმის მიბაძვით 
ქორწილამდე დოლჩე ვიტა გინდოდა. ამაზე ზაიმსაც ველაპარაკე. ახლა კი უკვე ვიცი, რა არის 
შენი პრობლემა. ეს გახლავს იმის კომპლექსი (ეს ტერმინიც იმ პერიოდში მკვიდრდებოდა და ამ 
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სიტყვის ხმარება მოდურად ითვლებოდა), რომ ღარიბ ქვეყანაში მდიდარი ხარ. რა თქმა უნდა, ეს 
იმაზე გაცილებით დიდი  ტვირთია,  ვიდრე  ვიღაც გამყიდველთან დროებითი გართობა. 

– შეიძლება ეგრეც იყოს. – ვუთხარი. 

– ევროპაში მდიდრები ისე კულტურულად იქცევიან, თითქოს მდიდრები არ იყვნენ.. ეს არის 
თანამედროვეობა. ჩემი აზრით, კულტურა და თანამედროვეობა იმას კი არ ნიშნავს, რომ ყველა 
ერთმანეთის თანასწორი და თავისუფალია, არამედ იმას, რომ სხვებს ისე ზრდილობიანად უნდა 
მოეპყრო, თითქოს მათ ტოლად მიგაჩნდეს თავი. ამ შემთხვევაში დანაშაულის შეგრძნებაც აღარ 
დაგეუფლება. 

– ოჰჰჰჰ, სორბონაში დრო ტყუილად არ დაგიკარგავს. – ვუთხარი. – მგონი, დროა, თევზი 
მოვითხოვოთ. რას იტყვი? 

მაგიდასთან სადი მოვიხმე და ჩვეულებისამებრ, ბიზნესზე, პოლიტიკასა და რესტორნის 
სტუმრებზე ვისაუბრეთ. სადის ბავშვობიდან ვიცნობდი, რადგანაც ადრე ბეიოღლუში მუშაობდა, 
აბდულაჰ ეფენდის რესტორანში, სადაც მამას ხშირად დავყავდით. ოცდაათი წლის წინ ცხრამეტი 
წლისა ყოფილა, სტამბოლში რომ ჩამოსულა და ზღვა პირველად მაშინ უნახავს. ბერძენი 
მზარეულებისა და მიმტანებისგან თევზის შერჩევისა და მომზადების ხელოვნება შეუსწავლია. 
ჩვენც დილით მოტანილი თევზებიდან ბარაბული და მსუქანი ქორჭილა შემოგთავაზა და 
ლანგარზე დადებული გვიჩვენა. თევზები დავყნოსეთ, 

  

თვალების ბზინვარებასა და ლაყუჩების სიწითლეს დავაკვირდით და დავუდასტურეთ, რომ 
ნამდვილად ახალი იყო. შემდეგ მარმარილოს ზღვის დაბინძურებაზეც გამოვთქვით წუხილი. 
სადიმ ისიც გვითხრა, რომ უწყლობის გამო „ფუაიეში“ ყოველდღე ერთ ცისტერნა წყალს 
ვყიდულობთო, მაგიდებზე სანთლებს, კედლებზე კი ლამპებს  ვანთებთ, რაც გარემოს 
რომანტიკულ ელფერს აძლევს და სტუმრებს ეს ძალიან  მოსწონთო. სადიმ ჭიქები ღვინით 
შეგვივსო და დაგვტოვა. 

–  გახსოვს,  აგარაკზე  მეთევზე  მამა-შვილს  რომ ვუსმენდით  ხოლმე. პარიზში  რომ გაემგზავრე, 
მალე ისინიც დაიკარგნენ. ამის შემდეგ კი აგარაკი ჩემთვის კიდევ უფრო ცივი და გაუსაძლისი 
გახდა. 

სიბელს ეს სიტყვები აშკარად ესიამოვნა, რადგანაც მობოდიშებად ჩათვალა. ყურადღების 
გადატანას შევეცადე. 

– მეთევზე მამა-შვილზე ხშირად ვფიქრობ. – ვუთხარი და იმ მომენტში ჩემდაუნებურად მამაჩემის 
მარგალიტის საყურეები გამახსენდა. – ისიც ვიფიქრე, ვინ იცის, იქნებ სკუმბრიის ნაკადს გაჰყვნენ. 
ეტყობა, წელს ბევრი სკუმბრიაა, რადგანაც ფათიჰის გარეუბნებშიც კი სკუმბრიას ურიკებით 
ყიდიან. 

თევზი რომ მოგვართვა, სადიმ შემოგვჩივლა, წელს კამბალა ძალიან გაძვირდა, რადგანაც 
რუსებსა და ბულგარელებს თევზის ძებნაში მათ ტერიტორიულ წყლებში უკანონოდ შესული 
თურქული თევზსაჭერი გემები დაუკავებიათო. აშკარა იყო, ამ თემებზე საუბარი სიბელს არ 
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სიამოვნებდა, რადგანაც ხედავდა, რომ საიმედო სათქმელი არაფერი მქონდა. ხვდებოდა, ათას 
რამეს იმიტომ ვედებოდი, რომ ჩვენს მდგომარეობაზე არ მელაპარაკა. მინდოდა, რომ ჩვენს 
ურთიერთობაზე თავისუფლად მეთქვა რამე, მაგრამ თავში არაფერი მომდიოდა. სიბელის 
ნაღვლიან სახეს რომ ვუყურებდი, ვხვდებოდი, ვეღარ მოვატყუებდი. ეს კი ძალიან 
მანერვიულებდა. 

– შეხედე, ჰილმი და მისი მეუღლე უკვე მიდიან. ჩვენს მაგიდასთან ხომ არ მოვიწვიოთ, ძალიან 
კარგად შეგვხვდნენ. 

სანამ სიბელი რამეს მეტყოდა, ჰილმისა და მის ცოლს ხელი დავუქნიე, მაგრამ ვერ დამინახეს. 

– არ გინდა, ნუ დაუძახებ. – მითხრა სიბელმა. 

– კი, მაგრამ რატომ? ჰილმი ძალიან კარგი ბიჭია, თანაც მისი ცოლიც ხომ მოგწონს, რა ერქვა?“ 

– ჩვენ რა გვეშველება? 

– არ ვიცი. 

– პარიზში, ლეკლერკს (სიბელის საყვარელი ეკონომიკის პროფესორი) შევხვდი. მითხრა, თემა 
აიღე, დაგეხმარებიო. 

– რა, პარიზში მიდიხარ? 

– აბა, აქ ბედნიერი არა ვარ და.. 

– მეც წამოვიდოდი, მაგრამ სტამბოლში იმდენი საქმე მაქვს, რომ ვერ დავტოვებ. 

სიბელმა პასუხი არ გამცა. სახეზე გამოეხატა, რომ მარტო ამ შეხვედრაზე კი არა, ჩვენს მომავალ 
ურთიერთობაზეც მიეღო უკვე გადაწყვეტილება. 

– შენ წადი პარიზში.. – ვუთხარი. – მე აქ საქმეებს მოვაგვარებ და ჩამოგაკითხავ. 

– კიდევ ერთი რამ მაწუხებს.. დიდი ბოდიში, ამ თემას რომ ვეხები, მაგრამ,  ქემალ, 
ქალიშვილობა.. შენი საქციელით ამის გამართლება შეუძლებელია.. 

– ანუ? 

  

– თუკი თანამედროვე და ევროპული ყაიდის წრის წარმომაგენლები ვართ, მაშინ ამას 
მნიშვნელობა არა აქვს.. ხოლო თუკი ტრადიციების მიმდევრები გახლავართ და  თუკი 
ქალიშვილობა მნიშვნელოვანი და ყველასათვის პატივსაცემი საგანძურია..  მაშინ ამ საკითხში 
ყველას თანასწორად უნდა მოექცე! 

ჯერ ვერ მივხვდი, რის თქმა უნდოდა სიბელს და წარბები ავჭიმე. შემდეგ გამახსენდა, რომ 
მისთვისაც პირველი მამაკაცი ვიყავი. პირველად ვიფიქრე, ვეტყვი, შენთვის და იმისთვის ეს ერთი 
ტვირთი არ არის, რადგანაც შენ თანამედროვე და მდიდარი ხარ-მეთქი, მაგრამ შემრცხვა, 
გავჩუმდი და წინ გავიხედე. 
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– ქემალ, კიდევ ერთი რამეა, რასაც ვერასდროს გაპატიებ.. თუკი მას ვერ ივიწყებდი, მაშინ 
ნიშნობის  შემდეგ  რატომ  მალევე  არ  დაარღვიე  პირობა?  –  ხმა   უწყდებოდა და უკანკალებდა. 
– თუ ბოლო ასეთი იქნებოდა, რატომ გადავედით   საცხოვრებლად აგარაკზე,   მიღებებს   რატომ   
ვმართავდით   და  ყველას    თვალწინ   ქორწილამდე დაქორწინებული წყვილებივით რატომ 
ვცხოვრობდით? 

– ცხოვრებაში არავისგან  მიგრძნია  ისეთი  სითბო,  გულითადობა და  თანაგრძნობა, აგარაკზე 
შენ გვერდით რომ განვიცადე. 

ამ სიტყვებმა სიბელი ძალიან გაამწარა. ტკივილისა და წყენისგან თვალები აუწყლიანდა. 

– მაპატიე, გთხოვ, მაპატიე.. – ვუმეორებდი. 

საშინელი სიჩუმე ჩამოვარდა. ვიფიქრე, სიბელმა რომ არ იტიროს, იქნებ როგორმე 
მდგომარეობა განვმუხტო-მეთქი და თაიფუნსა და მის ცოლს ხელი დავუქიე. დაგვინახეს თუ არა, 
სიხარულით მოვიდნენ. ჩემი დაჟინებით ჩვენს მაგიდასთან დასხდნენ. 

– იცით, თქვენი აგარაკი უკვე მომენატრა! – გვითხრა თაიფუნმა. 

ზაფხულში აგარაკზე ხშირად გვესტუმრებოდნენ ხოლმე. თაიფუნი ტერასასა და აგარაკზე თავს 
შინაურულად გრძნობდა, მაცივარს გამოაღებდა, სასმელ-საჭმელს მარტო თავისთვის კი არ 
იკეთებდა, სხვებსაც უმზადებდა. სამზარეულოშიც ტრიალებდა და ჩავლილ საბჭოთა და 
ბერძნულ ტანკერებზეც ბევრს ლაპარაკობდა. 

–  გახსოვთ,  იმ  საღამოს,  აგარაკზე  ყველა  რომ  გავაკვირვე..  – დაიწყო  თაიფუნმა  ზაფხულის 
ამბების გახსენება. 

გამაოცა და კიდევ ერთხელ უდიდესი პატივისცემის გრძნობით განვიმსჭვალე სიბელისადმი, 
რომელმაც არაფერი შეიმჩნია, თაიფუნს უსმენდა და ხუმრობებზეც პასუხობდა. 

– აბააა, როდის ქორწინდებით? – გვკითხა თაიფუნის მეუღლე ფიგენმა. ნუთუ ჩვენზე ჭორები 
გაგონილი არ ჰქონდა? 

– მაისში, – უპასუხა სიბელმა. – ისევ ჰილტონში.. იცოდეთ, პირობა მომეცით, რომ ყველანი 
თეთრებში გამოეწყობით, როგორც იმ ფილმშია, „დიდი გეტსბი“. 

შემდეგ უცებ საათს დახედა და: – უი, ღმერთო ჩემო, რა დრო გასულა, ხუთი წუთის შემდეგ 
ნიშანთაშის კუთხეში უნდა შევხვდე დედაჩემს. 

არადა ვიცოდი, რომ მისი მშობლები ანკარაში იყვნენ. 

ჯერ თაიფუნი და ფიგენი გადაკოცნა, შემდეგ ნაჩქარევად ლოყაზე მეამბორა და გავიდა. ცოტა 
ხანს თაიფუნთან და მის მეუღლესთან ერთად დავრჩი, შემდეგ „ფუაიედან“ გავედი, აპარტამენტ 
„მერჰამეთში“ მივედი და ვცადე, ფუსუნის ნივთებით თავი მენუგეშებინა. 

ერთი კვირის შემდეგ სიბელმა ზაიმის ხელით ნიშნობის ბეჭედი გამომიგზავნა. მას შემდეგ სიბელი 
ოცდაათ წელს აღარ მინახავს, თუმცა დროდადრო მისი ამბები მესმოდა. 
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47. მამას გარდაცვალება 

ნიშნობის ჩაშლის ამბავი სწრაფად გავრცელდა. ოსმანი ყოველდღე მოდიოდა ოფისში და 
მიწასთან მასწორებდა. მანამდე შუამავლობაც კი გადაწყვიტა. მითხრა, მზადა ვარ, სიბელს 
დაველაპარაკოო. ყოველი მხრიდან ჭორები მესმოდა. რას არ ამბობდნენ ჩემზე: ჭკუაზე აღარ 
არისო; ღამის ცხოვრებით ცხოვრობსო; ფათიჰში მოქმედი საიდუმლო სექტის წევრიაო, 
კომუნისტიაო, „ბოევიკიაო“ და ა.შ. მაგრამ ეს ჭორები არ მაღელვებდა. პირიქით, ვფიქრობდი, 
იქნებ ნიშნობის ჩაშლის ამბავი ფუსუნმა გაიგოს  და საფარიდან გამოვიდეს-მეთქი. განუწყვეტლივ 
ველოდი მისგან ამბავს.   საბოლოოდ გადავიწურე განკურნების  იმედი,  ტკივილს  შევეჩვიე  
კიდეც და  მანამდე  აკრძალულ  ნიშანთაშის ნარინჯისფერ  ქუჩებშიც  თავისუფლად     დავდიოდი.   
კვირაში  ოთხჯერ-ხუთჯერ 

„მერჰამეთში“ თავს ვინუგეშებდი. იმ ცხოვრებას დავუბრუნდი, რომელიც  სიბელამდე მქონდა. 
უკვე მშობლებთან დაბრუნებაც შემეძლო, მაგრამ დედა ვერა და ვერ ეგუებოდა ნიშნობის 
ჩაშლას, ამბობდა, მამაშენი „ძალიან სუსტად და ცუდად“  არისო და ამ ამბავს უმალავდა. იმის 
გამო, რომ ეს აკრძალული თემა იყო,   მშობლებთან მხოლოდ სადილობისას მივდიოდი, 
ვცდილობდი, არ მელაპარაკა და უხმოდ ვუსხედით მაგიდას. საღამოობით კი მათთან არ 
დავდიოდი. ნიშანთაშის  სახლში მუცლის ტკივილი უფრო მიმძაფრდებოდა და იქ დარჩენისგან 
თავს ვიკავებდი. 

თუმცა მარტის დასაწყისში, მამას გარდაცვალების შემდეგ, სახლში დავბრუნდი. ცუდი ამბავი 
ოსმანმა შემატყობინა, რომელიც მამაჩემის „შევროლეთი“  მოვიდა  სასტუმრო 

„ფათიჰში“.      მთელი     დღეები     სტამბოლის     ძველ      ქუჩებში     დავხეტიალებდი, 
მეძველმანეებთან, საბაყლოებსა თუ საკანცელარიო მაღაზიებში   უცნაურ ნივთებს ვყიდულობდი 
და ჩემს ოთახში ვაწყობდი. ამიტომაც არ მინდოდა, ოსმანს ჩემი არეული ოთახი ენახა. მაგრამ ძმა 
ისე მწუხარედ მიყურებდა, რომ მის  მზერაში დამცირების ნატამალიც არ მიგრძნია. პირიქით, 
მთელი გულით ჩამეხუტა. ნახევარ საათში ჩავალაგე, ანგარიში გავასწორე და სასტუმრო 
„ფათიჰიდან“ გავემგზავრე. მანქანაში ჩეთინ ეფენდის ცრემლიან თვალები და დაბნეული სახე 
დავინახე და გამახსენდა, რომ მამამ მანქანა და მძღოლი მე დამიტოვა. ღრუბლიანი  და 
მოღუშული ზამთრის დღე იყო. ათათურქის ხიდიდან ჰალიჯეს[31] გავხედე და  გაყინულმა 
წყალმა და ტალახმა სიმარტოვე კიდევ უფრო გამიმძაფრა. 

მამა შვიდ საათზე, დილის ნამაზის დროს, გარდაცვლილა გულის უკმარისობით. დედას რომ 
გაუღვიძია, ჯერ უფიქრია, სძინავსო, ხოლო როცა მიმხვდარა, ისეთ დღეში ჩავარდნილა, რომ 
დასაწყნარებლად „პარადისონი“ მიუციათ. სახლში შევედი.  დედა მისაღებში, თავის სავარძელში 
იჯდა, ტიროდა და შიგადაშიგ მამაჩემის   ცარიელ სავარძელზე გვანიშნებდა. რომ დამინახა, ცოტა 
მოცოცხლდა. უხმოდ   გადავეხვიეთ  ერთმანეთს. 

მამას სანახავად შევედი. კაკლის საწოლზე, სადაც დედასთან სარეცელს ორმოც წელს 
იზიარებდა, ისე იწვა პიჟამით, თითქოს ეძინა. თუმცა მისი გაქვავებული, გაფითრებული სახის 
გამომეტყველებას კარგად თუ დააკვირდებოდი, მძინარეს კი არა, ძალიან უბედურს ჰგავდა. 
აღელვებულს თვალები დარჩენოდა გახელილი. აშკარა იყო, რომ სიკვდილი დაენახა და ამის 
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გამო, სახეზე ისეთი გაკვირვება და შიში აღბეჭდვოდა, როგორიც აქვთ ხოლმე იმათ, ვისაც საცაა 
სატრანსპორტო ავარია დაატყდება თავს. სწორედ ასეთი გამომეტყველება შერჩენოდა. ხელით 
საბანს იყო ჩაფრენილი. როგორი ნაცნობი იყო ოდეკოლონის სუნი, რომელიც ჯერ კიდევ 
შერჩენოდა ხელზე, თითების მოხაზულობა და ბალანიც კი. ამ ხელებით ბავშვობაში ათიათასჯერ 
მაინც მომფერებია თმასა და ზურგზე. მაგრამ ხელზე ისეთი თეთრი ფერი ედო, რომ ვერ 
დავუკოცნე. საბნის ქვეშ ცისფერი პიჟამით შემოსილი მისი სხეულის ნახვა მინდოდა, მაგრამ ვერც 
ეს შევძელი. 

მარცხენა ფეხი საბნიდან გამოეყო. რატომღაც ფრჩხილებზე შევხედე და ცერზე დავაკვირდი. 
ზუსტად ჩემნაირი ჰქონდა. როგორც ამ შავ-თეთრი სურათიდანაც ჩანს, 

  

ორივეს უცნაური ფორმის ცერები გვქონდა. დაახლოებით თორმეტი წლის წინ, საბანაო 
კოსტიუმებში გამოწყობილები რომ დაგვინახა, მამას ძველმა მეგობარმა ჯუნეითმა ჩვენი ეს 
უცნაური მსგავსება შეამჩნია და მას შემდეგ ყოველი შეხვედრისას გულით გადაიხარხარებდა და 
„ცერა თითები როგორა გაქვთო“ მოგვეხალისებოდა. 

კარი დავკეტე, მამაზე ვფიქრობდი და ფუსუნი გამახსენდა. ტირილი მომინდა, მაგრამ არ ვიტირე. 
მშობლების ოთახში ოდეკოლონის, მტვრიანი ხალიჩის, პარკეტის ლაქის, ხისა და დედაჩემის 
სუნამოს სუნი იდგა. ეს სუნი ბავშვობიდან მიზიდავდა. გამახსენდა, მამას ხელში რომ ავყავდი და 
ბარომეტრს რომ მიჩვენებდა. ოთახის ნივთებსა და ფარდებს სულ სხვა თვალით შევხედე. 
მეგონა, სამყაროს ცენტრი დაირღვა და წარსულს ვმარხავდი. კარადა გამოვაღე და მამაჩემის 
მოდიდან გასულ ჰალსტუხებს, ქამრებს, საცხით მონდომებით გაპრიალებულ ფეხსაცმელებს 
(უმეტესობა, უკვე წლები იყო, მამას არ ჩაეცვა) შევხედე და ერთ-ერთი მათგანი ავიღე კიდეც. 
კორიდორში ფეხის ხმა გავიგონე და ისეთივე დანაშაულის გრძნობა დამეუფლა, როგორც 
ბავშვობაში მქონდა ხოლმე ამ კარადის უკითხავად დათვალიერებსას. ჩემდა უნებურად უცებ 
მივხურე კარი. მამას თავთან, კომოდზე, წამლებით სავსე კოლოფები, დაკეცილი გაზეთები, 
ოფიცრებთან ერთად არყით ხელში გადაღებული ჯარის დროინდელი ფოტოსურათი, სათვალე, 
ჭიქაში ჩადებული კბილის პროთეზი დავინახე. პროთეზი ავიღე, ცხვირსახოცში გავახვიე და 
ჯიბეში ჩავიდე. 

მისაღებში გავედი და დედას წინ, მამას სავარძელში ჩავჯექი. 

– დედიკო, მამას პროთეზი ავიღე. – ვუთხარი. 

„შენ უკეთ იციო“, გაგებით თავი დამიკრა. 

შუადღიდან სახლი ნათესავებით, ნაცნობებით, მეგობრებითა და მეზობლებით გაივსო. ყველა 
დედას კოცნიდა ხელზე და ეხვეოდა. კარი ღია გვქონდა, ლიფტი კი გაუჩერებლად მოძრაობდა. 
მოსულების უმეტესობა ყველა ბაირამობასა და დღესასწაულზე მოდიოდა ხოლმე სტუმრად. 
კარტოფილისცხვირა და განიერშუბლიანი ბიძაშვილებისა და, ზოგადად, ამ ხალხმრავლობის 
ყურებამ ოჯახური სითბო გამახსენა და ხასიათიც გამომიკეთდა. ცოტა ხანს ბერინის გვერდით 
ვიჯექი დივანზე და ჩვენს ბიძაშვილებზე ვჭორაობდით. მესიამოვნა, ბერინი ნათესავებს ჩემზე უკეთ 
რომ იცნობდა. შემდეგ ნაცნობებში გავერიე და მათთან ერთად მიმოვიხილე ფეხბურთის მატჩი 
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(ფენერბაჰჩე – ბოლუსპორი 2:0), რომელსაც წინა დღით სასტუმრო „ფათიჰის“ ჰოლში ვუყურე. 
დარდის მიუხედავად ბექრი ფენოვან „სიგარა ბორეის“ წვავდა ტაფაზე. შემდეგ ყველანი მაგიდას 
მივუსხედით. ხშირად შევდიოდი ოთახში, სადაც პიჟამიანი მამა იწვა გაუნძრევად. ან კი როგორ 
გაინძრეოდა! ხანდახან კარადებსა და ტუმბოს უჯრებს ვაღებდი და ვეხებოდი საგნებს, რომლებიც 
ბავშვობას მაგონებდა. მამის სიკვდილმა  ეს ნივთები, ბავშვობიდან რომ ვიცოდი, დაკარგული 
წარსულის ძვირფას ნაშთებად   აქცია.  კომოდის  უჯრაში ჩავიხედე,  ხველების   სიროფისა   და   
ხის სუნი   შევისუნთქე და ძველ ქვითრებს, ტელეგრამებსა და მამაჩემის ასპირინისა  და  წამლის 
კოლოფებს ისე დავაშტერდი, როგორც  ძვირფას  სურათებს.  შემდეგ   აივანზე გავედი, ბავშვობას 
ვიხსენებდი და თეშვიქიეს გამზირს გავცქეროდი. მამის  გარდაცვალებამ მხოლოდ იმ დღეს 
ნანახი ნივთები კი არა, რიგითი ქუჩების ხედებიც კი წარსული ცხოვრების მოგონებებად აქცია. 
სახლში დაბრუნება ამ სამყაროს ცენტრში დაბრუნებას ნიშნავდა. ეს მაბედნიერებდა. ამის გამო კი 
თავს იმაზე მეტად ვგრძნობდი  დამნაშავედ, ვიდრე ნებისმიერი სხვა შვილი, რომელსაც მამა 
მოუკვდა. მაცივარში წინა დღით მამაჩემის გახსნილი „იენი რაქი“ ვიპოვე. სტუმრების წასვლის 
შემდეგ, დედასთან და ძმასთან ერთად რომ ვიჯექი, არაყი ბოლომდე გამოვწრუპე. 

– ხედავთ, მამათქვენმა რა მიყო. ისიც კი არ მითხრა, რომ კვდებოდა. 

მამაჩემი ნაშუადღევს ბეშიქთაშში, სინან ფაშას მეჩეთში გადავასვენეთ. დედას უნდოდა, რომ 
მამის სუნი შეეგრძნო და ამიტომ თეთრეული არ გამოგვაცვლევინა. მე და ჩემმა ძმამ დედას 
დასაძინებელი წამალი დავალევინეთ და ლოგინამდე მივაცილეთ. ოსმანიც რომ წავიდა, 
დავწექი და გამახსენდა –  ბავშვობაში ხშირად ვოცნებობდი, რომ  ამ  სახლში მარტო მე და დედას 
გვეცხოვრა. ვიფიქრე, ახლა კი მართლა მე და დედა დავრჩით-მეთქი. 

  

მაგრამ გული აღელვებით მიცემდა, რადგანაც შეიძლებოდა, გასვენებაში ფუსუნი მენახა. 
ამისათვის საგაზეთო სამგლოვიარო განცხადებაში ყველაზე შორეული ნათესავებიც კი ჩავწერე. 
თავში მხოლოდ ის მიტრიალებდა, რომ სტამბოლის რომელიღაც კუთხეში, ფუსუნის ოჯახი 
საგაზეთო განცხადებას წაიკითხავდა და გასვენებაში მოვიდოდა. ნეტა რომელ გაზეთს 
კითხულობდნენ? შესაძლებელია, გარდაცვალების ამბავი ნათესავებისგანაც შეეტყოთ. დედამ 
საუზმობისას საგაზეთო განცხადებები სათითაოდ წაიკითხა და გარკვეული კომენტარებიც 
გააკეთა: – სიდიკა და საფეთი როგორც თქვენი ცხონებული მამის, ასევე ჩემი ნათესავებიც არიან. 
ამის გამო ისინი ფერანისა  და მისი ქმრის შემდეგ უნდა დაგეწერათ. შუქრუ ფაშას ქალიშვილები 
ნიგანი, თურქანი და შუქრანიც არასწორი თანმიმდევრობით არიან ჩამოთვლილი. ძია ზექერიას 
პირველი ცოლი, არაბი მელიქე, შეგეძლოთ, არ გეხსენებინათ, მხოლოდ სამი თვე იყვნენ ერთად 
და მამიდათქვენ ნესიმეს გარდაცვლილ ორი თვის გოგონას გული კი არა, აიშეგული  ერქვა.  
ნეტავი, დაწერისას ვის დაეკითხეთ.. 

– დედიკო, ბეჭდვის ხარვეზია. ხომ იცი, ჩვენი გაზეთების ამბავი.. – უპასუხა ოსმანმა. 

დედა დილიდან წამდაუწუმ ფანჯარაში იყურებოდა და რა ჩავიცვაო, ჯავრობდა. ჩვენ კი, ამ ცივ და 
თოვლიან ამინდში სახლიდან ნუ გამოხვალო, ვეუბნებოდით. 

– ქურქის ჩაცმა უხერხულია, ჰილტონში წვეულებაზე ხომ არ მიდიხართ. 
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– რომ მოვკვდე, მამათქვენის გასვენებაში მაინც წამოვალ, სახლში რა გამაჩერებს. 

დამკრძალავი მანქანით მამაჩემი თეშვიქიეს მეჩეთის წინ მომზადებულ ქვაზე გადმოასვენეს. ამის 
დანახვაზე დედა ისეთ დღეში ჩავარდა, რომ ნათელი გახდა, კიბეებს ვერ ჩაივლიდა და ვერც 
პროცესიას შეუერთდებოდა. მოგვიანებით აივანზე გამოვიდა, კრაველის ქურქმოხურული, 
ფატიმა ჰანიმისა და ბექრი ეფენდის მკლავებზე დაყრდნობილი, მაგრამ იმის მიუხედავად, რომ 
დამაწყნარებლები ჰქონდა მიღებული, ეზოში ლოცვების წაკითხვისას გული წაუვიდა. ძლიერი 
ქარი წვრილ თოვლს გვაყრიდა და თვალებს გვისერავდა. ეზოში შეკრებილთაგან ზოგმა შენიშნა 
დედაჩემი. ბაქრიმ და ფატიმამ დედა აივნიდან სახლში შეიყვანეს. მხოლოდ ამის შემდეგ მივაქციე 
ყურადღება იქ დამსწრე საზოგადოებას. გასვენებაში იგივე საზოგადოება მოვიდა, რომელიც არც 
თუ ისე დიდი ხნის წინ ჩემი და სიბელის ნიშნობაზე მოვიწვიეთ. კიდევ ერთხელ დავინახე 
სტამბოლის ზამთრისათვის დამახასიათებელი რეალობა: სიცივის გამო ქალიშვილებმა თითქოს 
პეწი და სილამაზე დაკარგეს, ქალები დაუშნოვდნენ, ხოლო მამაკაცები კიდევ უფრო გაშავდნენ 
და მოიღუშნენ. ისევე როგორც ნიშნობაზე, ახლაც ასობით ადამიანს ჩამოვართვი ხელი, ბევრს 
გადავეხვიე. მამას სიკვდილის გამო ძლიერი ტკივილი მახრჩობდა. ყოველი ახალი ადამიანის 
დანახვაზე კი გულში ჩხვლეტას ვგრძნობდი, რადგანაც ფუსუნი არსად იყო. ჩემი სიყვარული და 
მისი მშობლები გასვენებაში არ ჩანდნენ. როცა დავრწმუნდი, რომ აღარ მოვიდოდნენ, ისეთი 
გრძნობა დამეუფლა, თითქოს მამასთან ერთად ცივ სამარეში მეც ვიმარხებოდი. 

გასვენების ცერემონიის დასრულების შემდეგ ნათესავებს უჭირდათ ერთმანეთთან განშორება. მე 
კი იქვე ტაქსი გავაჩერე და „მერჰამეთში“ წავედი. ამ სახლის სუნიც  კი მამშვიდებდა. 
გამოცდილებით ვიცოდი რომ ჩემზე ჯადოსნურად მოქმედებდა  ფუსუნის ფანქარი და ჩაის ჭიქა, 
რომელიც მასთან განშორების შემდეგ არ გამირეცხავს. ამიტომაც სწორედ ეს ნივთები ავიღე 
ხელში და ლოგინზე დავწექი. მათმა შეხებამ  და სხეულზე მიდებამ ტკივილი მალევე დამიამა და 
დამამშვიდა. 

შეიძლება, მუზეუმის დამთვალიერებლებმა და მკითხველებმა მკითხონ, ამ დიდ ტკივილს მამას 
გამო გრძნობდი, თუ იმიტომ, რომ გასვენებაში ფუსუნი არ მოვიდაო. ამაზე გიპასუხებთ, რომ ეს 
ტკივილი საერთო იყო. რადგანაც ნამდვილი სიყვარული სწორედ იქ გნესტრავს ყველაზე 
მწარედ, სადაც სუსტი ადგილი გაქვს და შემდეგ მთელ სხეულს ედება. თუკი უიმედოდ ხარ 
შეყვარებული, მამის სიკვდილი და ამგვარი მნიშვნელოვანი პრობლემები კი არა, გასაღების 
დაკარგვა ან სხვა წვრილმანი უსიამოვნებებიც კი გიმძაფრებს ტკივილს და გაგიჟებს. ხოლო 
შეყვარებული, რომელმაც სიყვარულის გამო ყველაფერი თავდაყირა დააყენა, თვლის, რომ 
ყველა პრობლემა მხოლოდ მაშინ გადაწყდება, როდესაც დარდი და ტკივილი დასრულდება. ეს 
კი, გინდა თუ არა, იარას 

  

კიდევ უფრო გიღრმავებს. 

ამაზე ვფიქრობდი მამის დაკრძალვის შემდეგ, ტაქსიში რომ ვიჯექი, მაგრამ, სამწუხაროდ, 
შესაბამისად ვერ ვიქცეოდი. რადგანაც სიყვარულით გამოწვეული ტანჯვა, ერთი მხრივ, სულს 
მიწრთობდა და თავდაჯერებულ ადამიანად მაქცევდა, მეორე მხრივ კი ჩემს ცნობიერებას 
მთლიანად იპყრობდა და ჩემს მეორე ნაწილს ლოგიკურად მოქცევის საშუალებას არ აძლევდა. 
თუკი ადამიანი დიდი ხნის განმავლობაში ჩემსავითაა შეყვარებული, კარგად იცის, რომ მცდარი 
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ლოგიკისა და ქმედებების ბოლო აუცილებლად იმედგაცრუებაა. რადგანაც, რაც დრო გადის, 
საკუთარ შეცდომებს უფრო ნათლად ხედავ და ამ დროს, ვნების საპირისპიროდ, ლოგიკა 
ყველაზე ცუდ დღეებშიც კი აღარ ჩუმდება და პატიოსნად  და  შეუბრალებლად  გვიჩურჩულებს,  
„ჩვენს  საქციელთა   უმეტესობა მხოლოდ იმ შედეგს მოგვიტანს, რომ სიყვარული და მასთან 
ერთად   ტკივილიც მოგვემატებაო“. უკვე ცხრა თვე გავიდა, რაც ფუსუნი დავკარგე და  ამიტომაც 
ჩემი ლოგიკის ხმა დღითი დღე ძლიერდებოდა. თუმცა მაინც მქონდა იმედი, რომ ერთ დღეს 
ტკივილი გამივლიდა. მაგრამ სწორედ ეს სიყვარული და იმედი  (თუნდაც იმისა, რომ 
გავიკურნებოდი) დიდ ტკივილთან ერთად სიცოცხლის ძალასაც მაძლევდა. 

„მერჰამეთში“, ლოგინზე დაწოლილი, მამისა და ფუსუნის დაკარგვისა და  მარტოობის დარდს 
ვიქარვებდი და თან განუწყვეტლივ იმაზე ვფიქრობდი, ნეტა  ფუსუნის ოჯახი დაკრძალვაზე 
რატომ არ მოვიდა-მეთქი. ნასიბე და მისი მეუღლე  ყოველთვის დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ 
დედაჩემთან ურთიერთობას. ამიტომაც  არ მინდოდა იმის დაჯერება, რომ ისინი ჩემ გამო არ 
მოვიდნენ. რადგანაც ეს იმას ნიშნავდა, რომ ფუსუნი და მისი ოჯახი თავს ჩემგან ყოველთვის შორს 
დაიჭერდნენ. ამის გაფიქრებაც კი გაუსაძლისი იყო ჩემთვის. ამიტომაც უმალვე თავიდან 
ვიგდებდი ამ  ფიქრებს და ფუსუნის ნახვის ოცნებებსა და იმედებში ვეშვებოდი. 

 

48. ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ბედნიერებაა 

– გავიგე, რომ „სათსათის“ ანგარიშებში თუკი რამ პრობლემაა, ყველაფერში  ქენანს 
ადანაშაულებ. – ჩამჩურჩულა ერთ საღამოს ოსმანმა ყურში. 

ჩემი ძმა ბერინთან და ბავშვებთან ერთად გვესტუმრებოდა ხოლმე, უფრო ხშირად კი 
საღამოობით დედას სანახავად მარტო მოდიოდა და სამივენი ერთად ვვახშმობდით. 

– ეგ ვინ გითხრა? 

– მითხრეს. –  მიპასუხა  ოსმანმა.  დედას  ოთახს  შეავლო  მზერა და  შეუბრალებლად განაგრძო. 
– ჯერ იყო და საზოგადოებასა და ელიტაში შეირცხვინე თავი, ახლა ფირმის თანამშრომლებთან 
მაინც ნუ მოიჭრი თავს. (აკი სიტყვა „ელიტას“ ვერ იტანდა). ზეწრების საქმე რომ დაკარგე, შენს 
თავს დააბრალე. 

– რა ხდება, რაზე საუბრობთ? – იკითხა დედამ. – იმედია, ისევ არ ჩხუბობთ! 

– რას ამბობ, დედა, – უპასუხა ოსმანმა. – ქემალს ვეუბნებოდი, რა კარგია, სახლში რომ 
დაბრუნდი-მეთქი. ხომ მართალი ვარ? 

–  რა თქმა  უნდა,  შვილო,  ძალიან  კარგია.  ვისაც  რა უნდა,  ისა  თქვას, არ  მიაქციო ყურადღება, 
რადგანაც ცხოვრებაში ყველაზე მთავარი ბედნიერებაა.   ცხონებული მამათქვენიც ასე ამბობდა. 
ამ ქალაქში იმდენი კარგი ქალიშვილია, რომ უფრო ლამაზს, დახვეწილსა და გამგებიანს 
ვიპოვით. ქალი, რომელსაც კატები არ  უყვარს, კაცს ვერ გააბედნიერებს. უკვე აღარ ღირს ამ 
თემაზე საუბარი. სიტყვა მომეცი, რომ სასტუმროში აღარ გადახვალ.. 
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– ერთი პირობით, – ბავშვივით გავიმეორე ცხრა თვის წინ ფუსუნის ნათქვამი. – მამაჩემის მანქანა 
და ჩეთინ ეფენდი მე უნდა დამრჩეს.. 

– კი, ბატონო, – მიპასუხა ოსმანმა. – თუკი ჩეთინი თანახმაა, მე არა ვარ  წინააღმდეგი. ოღონდ 
ქენანს თავს დაანებებ და ახალ ბიზნესშიც არ ჩაერევი და, რაც მთავარია, სხვას ჩირქს ნუ სცხებ. 

– იცოდეთ, არ დავინახო, რომ ყველას თვალწინ იჩხუბოთ! – გვიბრძანა დედამ. 

სიბელთან დაშორებამ გამოიწვია ის, რომ აღარც ნურჯიჰანთან მქონდა ურთიერთობა და ამის 
გამო ვეღარც მასზე უზომოდ შეყვარებულ მეჰმედს ვხვდებოდი. ზაიმი სულ მათთან ერთად იყო. 
თუმცა მეც მნახულობდა. მაგრამ ნათელი იყო, რომ ჩემს სამეგობროს ნელ- ნელა ვშორდებოდი. 
ფიჩ ჰილმი, თაიფუნი და სხვა ცოლშვილიანი მეგობრები ბორდელებსა და სასტუმროს ჰოლებში 
მომლოდინე შედარებით „განათლებული  და წარმოსადეგი“ გოგონების მოყვარულები იყვნენ. 
რამდენიმე საღამო მათთან გავატარე, იქნებ განკურნებაში დამეხმარონ-მეთქი. მაგრამ ფუსუნის 
მიმართ ჩემმა  სიყვარულმა მთელი ჩემი სული და გული მოიცვა. მეგობრებთან საუბრით გულს  
ვიოხებდი, მაგრამ დარდი არ მიქარვდებოდა. ამიტომაც  გადავწყვიტე –  საღამოობით სახლიდან 
აღარ გავდიოდი, არაყს ვსვამდი და დედასთან ერთად  ერთარხიან ტელევიზორში რაც იყო, იმას 
ვუყურებდი. 

დედა, ისევე როგორც მამის სიცოცხლეში, რასაც ეკრანზე დაინახავდა, ყველაფერს კიცხავდა. 
ახლა უკვე მე მეუბნებოდა ყოველ საღამოს, ამდენს ნუ სვამო. ცოტა ხანში კი სავარძელში 
ეძინებოდა. ამ დროს მე და ფატიმა ტელევიზორთან ხმადაბლა ვსაუბრობდით. ფატიმა ჰანიმს, 
როგორც დასავლურ ფილმებშია ხოლმე, მოახლის ოთახში ცალკე ტელევიზორი არ ჰქონდა. 
თურქეთის ტელევიზიამ მაუწყებლობა ოთხი წლით ადრე დაიწყო. ჩვენც მაშინ შევიძინეთ 
ტელევიზორი და მას შემდეგ ფატიმა მისაღები ოთახის ყველაზე მიყრუებულ კუთხეში უკვე 
დასაკუთრებულ სკამზე იჯდა და ეკრანს ჩვენთან ერთად უყურებდა. ამაღელვებელი სცენების 
ნახვისას ცრემლებს თავსაფრის კიდეებით იწმენდდა და შიგადაშიგ ჩვენს საუბრებშიც ერეოდა. 
დედაჩემის გრძელი მონოლოგის დროს კვერის დაკვრის საქმე მამაჩემის გარდაცვალების 
შემდეგ ფატიმა ჰანიმმა გადაიბარა და ამიტომაც მისი ხმა ბოლო დროს უფრო ხშირად ისმოდა. 

ერთ საღამოს დედას სავარძელში ჩაეძინა. მე და ფატიმა კი მთელი თურქეთის მსგავსად, დიდი 
ინტერესით ვუყურებდით ფიგურულ სრიალს, სადაც გრძელფეხება ნორვეგიელი და საბჭოთა 
ლამაზმანები ასპარეზობდნენ. პარალელურად კი დედაჩემის მდგომარეობაზე, ამინდზე, ქუჩაში 
მომხდარ დანაშაულზე, პოლიტიკის უვარგისობაზე, გერმანიაში, ქალაქ დუისბურგში 
ემიგრირებულ და შაურმის ბიზნესის მქონე მის ვაჟსა (ადრე მამაჩემთან რომ მუშაობდა) და, 
ზოგადად, ცხოვრებაზე ვსაუბრობდით. უცებ ფატიმა მომიბრუნდა და მითხრა: – 
თოხისფრჩხილიანო, ყოჩაღ, წინდებს აღარ ხევ. იმ დღეს შემოგხედე, ქემალ, და ფრჩხილებს 
აკურატულად უვლი. ამიტომაც საჩუქარი გეკუთვნის.. 

– ფრჩხილის მაკრატელი? 

– არა, ორი მაკრატელი გაქვს, ერთიც მამისგან დაგრჩა, ანუ სამი. ეს სულ სხვა რამეა.. 

– რააა? 

– მოდი, აქეთ. – მითხრა ფატიმა ჰანიმმა. 
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მისი მანერით მივხვდი, რომ რაღაც მნიშვნელოვანზე მელაპარაკებოდა და გავყევი. პატარა 
ოთახიდან რაღაცა გამოიტანა, შემდეგ ჩემს ოთახში შევიდა, შუქი აანთო, ბავშვივით მუჭი გაშალა 
და გამიღიმა. 

– ეს რა არის? – ვკითხე გაოცებულმა და გული კინაღამ საგულედან ამომივარდა. 

– ცალი საყურეა. შენია ხომ? – მითხრა. – რაღაც პეპელაა თუ ასო. უცნაური კია და.. 

– ჩემია.. 

  

– რამდენიმე თვის წინ შენი პიჯაკის ჯიბეში ვიპოვე. მინდოდა, შენთვის მომეცა და იქვე დავდე. 
მაგრამ დედათქვენს უნახავს და აუღია. ეტყობა მამათქვენისა ეგონა, გაანათლოს ღმერთმა მისი 
სული.. რა თქმა უნდა, არ ესიამოვნა და მეუღლეს დაუმალა. – ეს რომ თქვა, გაიცინა. – ნაპოვნ და 
მოპარულ ნივთებს ერთ საიდუმლო ქისაში ინახავდა. მამათქვენის გარდაცვალების შემდეგ მის 
საწერ მაგიდაზე დაუყრია და იქ დავინახე. ვიცოდი, თქვენი რომ იყო და ავიღე. მამათქვენის 
პიჯაკში კიდევ აი, ეს ფოტოსურათი ვიპოვე. ჯობია, სანამ დედათქვენი ნახავდეს, თქვენ აიღოთ. 
ხომ კარგად მოვიქეცი? 

– ძალიან კარგად მოქცეულხარ, ფატიმა ჰანიმ, – ვუთხარი. – ძალიან ჭკვიანი, ძალიან საყვარელი 
და კარგი ხარ. 

საყურე და ფოტოსურათი ბედნიერი ღიმილით გამომიწოდა. მამაჩემმა აბდულაჰის რესტორანში 
თავისი საყვარლის ფოტო რომ მიჩვენა, ის სურათი გახლდათ. ამ უბედურმა გოგომ, ფონზე 
ასახულმა გემებმა და ზღვამ ფუსუნი გამახსენეს. 

მეორე დღეს ჯეიდას დავურეკე. ერთმანეთს ორი დღის შემდეგ მაჩქაში შევხვდით და პარკ 

„თაშლიქში“ გავისეირნეთ. თმები  მაღლა  ჰქონდა  აწეული  და  ჩანდა, რომ  ძალიან შეძლებული 
იყო. ისე უბრწყინავდა თვალები, როგორც იმ ქალებს სჩვევიათ, ახლა რომ გახდნენ დედა. ამ 
მოკლე დროში საოცარი თავდაჯერება შეეძინა. სანამ ჯეიდას ვნახავდი, ორი დღე მქონდა და ამ 
ხნის განმავლობაში, ბევრი არ მიფიქრია, ისე მივწერე ფუსუნს ოთხი თუ ხუთი წერილი. შემდეგ 
მათგან ყველაზე ლოგიკური და შედარებით გულგრილი ამოვარჩიე და „სათსათის“ ყვითელ 
კონვერტში ჩავდე.  როგორც წინასწარ მქონდა დაგეგმილი, წარბები მაღლა ავწიე და ჯეიდას 
ვუთხარი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ეს წერილი ფუსუნს აუცილებლად გადაეცი-
მეთქი. ჯეიდას საგანგებოდ დავუმალე, თუ რას ვწერდი ფუსუნს. ამ საკითხის საიდუმლოებითა და 
ბურუსით შემოსვის მიზანი კი ის გახლდათ, რომ მდგომარეობის სერიოზულობაზე  
გამემახვილებინა ყურადღება, რათა წერილი ადრესატისათვის დროულად გადაეცა.  მაგრამ 
ჯეიდა ისე  ბუნებრივად  და გაგებით  შეხვდა  ჩემს  პრობლემებს, რომ   ვეღარ მოვითმინე და 
ვუთხარი, რაზეც მიწყრებოდა, ის საკითხი მოვაგვარე და ამ  ამბავს რომ გაიგებს, ფუსუნიც 
ჩემსავით გაიხარებს, მწუხარება წარსულს ჩაბარდება  და ერთადერთ სადარდებლად ამაოდ 
გაფლანგული დრო დაგვრჩება-მეთქი. ამ  ყველაფერს სიხარულითა და აღელვებით 
ვეუბნებოდი. ჯეიდას ბავშვისთვის ძუძუ   უნდა ეჭმია და ეჩქარებოდა. ოცნებებში გადართულმა 
ვუთხარი: – მინდა, რომ  შეუღლებისთანავე მე და ფუსუნმაც გავაჩინოთ ბავშვი. ჩვენი შვილებიც 
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იმეგობრებენ. ამ მწარე დღეებს კი შემდეგ სიცილით გავიხსენებთ და თაფლივით ტკბილი 
სიყვარულის მოგონებად დაგვრჩება. შენს შვილს რა ჰქვია? 

– ომერი, – მიპასუხა ჯეიდამ და შვილს ამაყად გახედა. – მაგრამ, როგორც ჩვენ გვინდა, 
ცხოვრებაში ყველაფერი ისე არ ხდება. 

ფუსუნისგან პასუხი არ ჩანდა. მე კი კვირების მანძილზე მხოლოდ ჯეიდას სიტყვები მიტრიალებდა 
თავში. დარწმუნებული ვიყავი, რომ ფუსუნი პასუხს მომწერდა. ჯეიდა აუცილებლად ეტყოდა, რომ 
ნიშნობა ჩავშალე. ფუსუნს წერილში ვწერდი, დაკარგული საყურე მამაჩემის ნივთებში ვიპოვე და 
ამიტომაც მინდა, მარგალიტის საყურეებითა და სამთვლიანი ველოსიპედით ხელში გესტუმრო 
და ის ცალი საყურეც დაგიბრუნო, როგორც დავგეგმეთ, უკვე დროა, შენს მშობლებთან ერთად 
ვივახშმო-მეთქი. 

მაისის შუა რიცხვები იყო. ოფისში ბევრი საქმე მქონდა და ჩვენი რეგიონალური 
წარმომადგენლობებიდან მიღებულ გაკრული ხელით ნაწერ მეგობრულ, მადლობის, ჩივილის, 
მუქარის თუ გულის მოსაგებ წერილებს ძლივძლივობით ვკითხულობდი. უცებ გული ამიჩქარდა, 
როცა ხელში მოკლე, საოცრად თბილი წერილი ავიღე. 

წერილში ეწერა: „ქემალ აბი, ჩვენც  ძალიან გვინდა, რომ გნახოთ. 19   მაისს  ვახშამზე 
გელოდებით. 

ტელეფონი ჯერ არ დაგვიდგამს. თუ ვერ მოხვალ, ჩეთინის პირით შეგვატყობინე. სიყვარულით, 
პატივისცემით, ფუსუნი. 

მისამართი: ჩუქურჯუმა, დალგიჩის ჩიხი  ¹24“ 

  

წერილზე თარიღი არ იყო მითითებული, მაგრამ გალათასარაის საფოსტო ბეჭედზე 10 მაისი 
ამოვიკითხე. მანამდე ორ დღეზე მეტი იყო. პირველად ვიფიქრე, ჩუქურჯუმაში, აღნიშნულ 
მისამართზე ახლავე ხომ არ გავიქცე-მეთქი, მაგრამ თავი ხელში ავიყვანე. გადავწყვიტე, რომ, 
რაკიღა ფუსუნზე დაქორწინებასა და მთელი ცხოვრების მასთან დაკავშირებას ვაპირებდი, 
ზედმეტი მღელვარებისა და ემოციების გამოჩენა არას მარგებდა. 
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49. მე კი მინდოდა, ცოლობა მეთხოვა 

1976 წლის 19 მაისს, ოთხშაბათს, საღამოს რვის ნახევარზე, ჩეთინ ეფენდისთან ერთად 
ჩუქურჯუმისკენ წავედი. ჩეთინს ვუთხარი, მინდა, ეს ძველი ველოსიპედი მამიდაჩემ ნასიბეს 
დავუბრუნო-მეთქი, მისამართი მივაწოდე, თავად კი სავარძელში მოვკალათდი და მთელი გზა 
ქუჩას გავცქეროდი. კოკისპირულად წვიმდა. წლის განმავლობაში ათასჯერ მაინც მქონდა 
წარმოდგენილი ჩვენი შეხვედრის სცენა, მაგრამ ამ ოცნებაში, თავსხმა წვიმა კი არა, ნამიც არ 
გამითვალისწინებია. 

აპარტამენტ „მერჰამეთის“ წინ შევჩერდით და სანამ მამაჩემის ნაჩუქარი საყურეები  და 
ველოსიპედი ავიღე, თავიდან ფეხებამდე გავიწუწე. მთელი სხეულით   ბედნიერებას 
ვაფრქვევდი. ფუსუნი ბოლოს სასტუმრო „ჰილტონში“ ვნახე. მას შემდეგ 339 დღე გავიდა, მაგრამ, 
ჩემდა გასაოცრად, მთელი ამ ხნის მანძილზე განცდილი ტკივილი თითქოს აღარც კი მახსოვდა. 
უფრო მეტიც, თითოეულ განცდილ წამსაც კი ვუმადლოდი, რაკიღა ბოლოს ამგვარი ნეტარებით 
დაბოლოვდა. მახსოვს, ისეთი გაცისკროვნებული ვიყავი, რომ არავის და არაფერს 
ვადანაშაულებდი. 

ისევ იმაზე დავიწყე ფიქრი, რა მშვენიერი მომავალი მექნებოდა. სირასელვილერის პროსპექტზე 
მანქანა გავაჩერეთ და მეყვავილეს წითელი ვარდების უზარმაზარი თაიგული გავაკეთებინე. 
დასამშვიდებლად სახლიდან გამოსვლისას ნახევარი ჭიქა არაყი გადავკარი წამალივით. 
ბეიოღლუში კიდევ ერთი ჭიქა ხომ არ გადავკრა-მეთქი ვიფიქრე. მაგრამ გადავიფიქრე, 
რადგანაც ჩემმა საღად მოაზროვნე და გაწონასწორებულმა ნაწილმა „აბა, ფრთხილად, ისევ 
შეცდომა არ დაუშვაო“, შემომძახა. ჩუქურჯუმის აბანოები ძლიერი   წვიმის   ფონზე,   მირაჟივით   
მეჩვენებოდა.   ვფიქრობდი,  ამ    339   დღის განმავლობაში განცდილი ტკივილი კარგი 
გაკვეთილი იყო,  ფუსუნმა  რომ ჩამიტარა- მეთქი. ყველაფერი ნათელი იყო – მან გაიმარჯვა. 
ოღონდ ამგვარი  სასჯელი აღარ მოესაჯა და მზად ვიყავი, მისი ყველა სურვილი შემესრულებინა. 
ერთი  სული მქონდა, დამენახა და ჩემ წინ დამეგულებინა და მაშინვე ცოლობას შევთავაზებდი. 

ჩეთინ ეფენდი ცდილობდა, წვიმაში ქუჩის ნომრები წაეკითხა. თავი ფანჯარას მივადე, თვალები 
დავხუჭე და ხელის თხოვნის სცენა წარმოვიდგინე: ჯერ ოთახში შევიდოდი, ხუმრობით 
ველოსიპედს გადავცემდი, დავსხდებოდით, დავმშვიდდებოდით (ნუთუ დამშვიდებას 
შევძლებდი?) ცოტა ხანში ფუსუნის მორთმეულ ყავას დავლევდით, შემდეგ მამამისს თვალს 
გავუსწორებდი და გაბედულად ვეტყოდი, აქ ფუსუნის ხელის სათხოვნელად მოვედი-მეთქი. 
ნათელი გახდებოდა, რომ ველოსიპედი მხოლოდ საბაბი იყო. ამაზე გავიცინებდით და 
ვიხუმრებდით. საშუალებას არ მივცემდი, რომ ჩვენს წარსულსა და ტკივილებზე გვესაუბრა. 
მაგიდასთან რომ დავსხდებოდით, მამამისის შემოთავაზებულ არაყს, „იენი რაქის“ დავლევდი. 
შემდეგ ფუსუნს თვალებში ჩავხედავდი და მის გადაწყვეტილებას ბედნიერებით შევიტყობდი. მისი 
ცქერით   დავტკბებოდი. ნიშნობისა და ქორწილის დეტალები შეგვეძლო, შემდეგ შეხვედრაზე 
განგვეხილა. 

მანქანა ერთი ძველი სახლის წინ შეჩერდა, რომლის არქიტექტურისთვისაც წვიმის გამო, 
ყურადღება არ მიმიქცევია. აჩქარებული გულისცემით ზარი დავრეკე. კარი მამიდა ნასიბემ 
მალევე გამიღო. როგორც მახსოვს, ველოსიპედისა და თაიგულის დანახვამ   მასზე 
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საოცრად იმოქმედა. ქალს სახეზე გარკვეული შეშფოთებაც კი ეტყობოდა, მაგრამ ამისთვის 
ყურადღება არ მიმიქცევია, რადგანაც კიბეზე ავდიოდი და ნელ-ნელა ფუსუნს ვუახლოვდებოდი. 

მამამისმა შორიდანვე შემომძახა, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანებაო. დამავიწყდა, თარიქ ბეი 
ერთი წლის წინ ნიშნობაზე რომ ვნახე და ვიფიქრე, ეს კაცი ბაირამობების შემდეგ აღარ მინახავს-
მეთქი. წლებს კი არ დაეუშნოვებინათ, როგორც მოხუცებს ემართებათ, გაეფერმკრთალებინათ. 

შემდეგ უცებ ვიფიქრე, ფუსუნს უფროსი და ჰყოლია-მეთქი, რადგანაც მამის უკან ფუსუნის მსგავსი, 
ოღონდ შავგრემანი ქალიშვილი დავინახე. მაგრამ ფიქრი დამთავრებულიც კი არ მქონდა, 
მივხვდი – ეს შავგვრემანი ქალიშვილი ფუსუნი იყო. საოცრად  ლამაზად გამოიყურებოდა. 
კუნაპეტი შავი თმა ჰქონია. რა თქმა უნდა, მისი ბუნებრივი ფერია-მეთქი, გავიფიქრე და შევეცადე,  
სიმშვიდე  შემენარჩუნებინა.  ოთახში   შევედი.   როგორც დაგეგმილი  მქონდა,  ყვავილები  უნდა  
გადამეცა  და   მოვხვეოდი, მაგრამ მზერაზე, მღელვარებასა და თავის შორს დაჭერაზე შევატყვე, 
გადახვევა არ უნდოდა. 

ერთმანეთს ხელი ჩამოვართვით. 

– რა ლამაზი ვარდებია! – აღნიშნა, მაგრამ ყვავილები არ გამოუთმევია. 

საოცრად ლამაზი იყო, დაქალებულიყო. თავს უხერხულად ვგრძნობდი, რომ ყველაფერი, 
როგორც წარმომედგინა, ისე არ წარიმართა. 

– მართლა ულამაზესია, არა?! – კიდევ ერთხელ აღნიშნა და ყვავილებზე მიანიშნა ოთახის მეორე 
კუთხეში მჯდომს. 

მე და იქ მჯდარი თვალებით შევხვდით ერთმანეთს. სასიამოვნო სახის, ძალიან მსუქანი 
ახალგაზრდა კაცი იყო. ვიფიქრე, ამ მეზობელს რაღა დღეს მოუნდა აქ მოსვლა-მეთქი. 
გაფიქრებაც ვერ მოვასწარი, რომ ფუსუნმა მითხრა: – ქემალ აბი, გაიცანით, ჩემი მეუღლეა, 
ფერიდუნი. – მითხრა და შეეცადა, გულგრილი გამომეტყველება მიეღო. 

ისე შევხედე, თითქოს ადამიანს კი არა, რაღაც აჩრდილს ვუყურებდი. 

– ხუთი თვეა, რაც დავქორწინდით. – მითხრა ფუსუნმა და წარბები აზიდა. აშკარა იყო, რომ ჩემგან 
თანაგრძნობას ელოდა. 

საოცრად მსუქან ახალგაზრდას ხელი ჩამოვართვი. მისი მზერიდან მივხვდი, რომ არაფერი 
იცოდა. 

– მოხარული ვარ. – ვუთხარი და მეუღლის უკან მდგარ ფუსუნს გავუღიმე. –  ძალიან იღბლიანი 
ბრძანდებით, ფერიდუნ ბეი, ლამაზ ქალიშვილზე დაქორწინდით  და თანაც გოგოს 
არაჩვეულებრივი ველოსიპედიც მიიღეთ. 

–   ქორწილში  თქვენი   დაპატიჟება  გვინდოდა,   მაგრამ  მამათქვენის   ავადმყოფობა შევიტყვეთ 
და.. – მითხრა დედამისმა. – შვილო, რას იმალები მეუღლის უკან, გამოართვი ეს 
არაჩვეულებრივი ვარდები ქემალ ბეის. 
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ფუსუნი, მთელი წელი თვალწინ რომ მედგა ვარდისფერი ღაწვებით, უტკბესი ტუჩებით, 
ჩამოქნილი სხეულით, კისრითა და ულამაზესი მკერდით, მომიახლოვდა, დახვეწილი 
მოძრაობით თაიგული გამომართვა და გამეცალა. როგორ მინდოდა, მთელი ცხოვრება მის 
გვერდით ვყოფილიყავი. გაოცებით მივშტერებოდი და არ მჯეროდა, რომ ნამდვილი ფუსუნი 
მედგა გვერდით. 

– საყვარელო, ვარდები ვაზაში ჩააწყვე. – უთხრა დედამ. 

– ქემალ ბეი, არაყს ხომ დალევთ? – მკითხა მამამისმა. ჭიკ-ჭიკ-ჭიკ! – აჭიკჭიკდა იადონი. 

– ჰო, ჰო, რა თქმა უნდა, დავლიოთ არაყი.. 

  

ფხიზელი თვალით ამ ყველაფრის ყურება აღარ შემეძლო და ორი ჭიქა ყინულიანი არაყი 
გადავკარი ცარიელ კუჭზე. სანამ მაგიდას მივუსხდებოდით, მახსოვს, ველოსიპედზე ვისაუბრეთ 
და ბავშვობა მოვიგონეთ. ჯერ კიდევ საღად ვაზროვნებდი და, რადგანაც უკვე გათხოვილი იყო, 
ველოსიპედი ჩვენი დაძმური ურთიერთობის სიმბოლოდ მოვიხსენიე. 

ფუსუნმა დედას ჰკითხა, სად არის ჩემი ადგილიო და ვითომ შემთხვევით ჩემ წინ დაჯდა, მაგრამ 
თვალს მარიდებდა. დავიბენი და პირველ წუთებში ისიც კი მეგონა, აღარ ვაინტერესებ-მეთქი. მეც 
ვცდილობდი, გულგრილი ვყოფილიყავი. მინდოდა, თავი საქმიან და კეთილგანწყობილ 
მდიდრად მომეჩვენებინა, რომელიც ღარიბ ნათესავთან საქორწინო  საჩუქრის მისატანად 
მივიდა. 

– ეეეე, ბავშვი როდისღა გეყოლებათ? – ვიკითხე და სიძეს შევხედე, რადგანაც ფუსუნისკენ 
გახედვა არ შემეძლო. 

– ჯერ  არ  ვფიქრობთ,  –  მიპასუხა  ფერიდუნ  ბეიმ.  –  ალბათ  ცალკე  სახლში  რომ გადავალთ.. 

– ფერიდუნი ძალიან ახალგაზრდაა, მაგრამ სტამბოლის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი 
სცენარისტია. – მიპასუხა ნასიბე მამიდამ. – „სიმითების გამყიდველის“  სცენარიც  მან დაწერა. 

მთელი ძალით ვცდილობდი, სინამდვილე დამეჯერებინა. თავდაპირველად ვიფიქრე, 
ქორწინება ხუმრობაა და ეს მსუქანი მეზობლის ბიჭი ჩემს გასამხიარულებლად და 
გასახუმრებლად მოიყვანეს და სიმართლეს ალბათ მალე გამიმხელენ-მეთქი. იმ საღამოს 
ხშირად მიჩნდებოდა ამგვარი ილუზიები. ბოლოს იძულებული გავხდი, ეს გასაოცარი ამბავი 
დამეჯერებინა. სიძის შესახებ შემდეგი ინფორმაცია მივიღე: ზედსიძედ შესული ოცდაორი წლის 
ფერიდუნ ბეი დაინტერესებული ყოფილა კინოთი და ლიტერატურით, ფულს ვერ შოულობდა, 
მაგრამ კინოსტუდია „იეშილჩამისათვის“[32] სცენარებს  წერდა, 

„სულისათვის“ კი – ლექსებს.  მამის  მხრიდან  რაღაც  ნათესავი ყოფილა,  ამიტომაც ბავშვობაში 
ფუსუნთან ერთად უთამაშია. მე რომ ველოსიპედი მოვუტანე  იმითაც კი უსეირნია. ამ ისტორიებს 
რომ ვისმენდი, თარიქ ბეის არყის წყალობით ისეთი შეგრძნება გამიჩნდა, თითქოს ჩემი სული 
სხეულს ეყრებოდა. თუკი თავდაპირველად მაინტერესებდა, რამდენი ოთახი ჰქონდათ, აივანი 
რომელ ქუჩაზე გადიოდა და სხვა, მერე უკვე ჩემთვის ყველაფერი სულერთი გახდა. 
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მარტო ისღა მანუგეშებდა, რომ მის წინ ვიჯექი და მისი ცქერით ვერ ვძღებოდი. მკლავები ისევ 
წვრილი და ჰაეროვანი ჰქონდა. მამის გვერდით სიგარეტს არ ეწეოდა და, სამწუხაროდ, 
სიგარეტის მოკიდებისას რომ იცოდა, ხელის იმ საყვარელ მოძრაობას, არ აკეთებდა. ორჯერ 
თმა შეისწორა ჩვეული მანერით, სამჯერ, როგორც ჩვენი წაკამათებისას იცოდა ხოლმე, სუნთქვა 
შეიკავა და მხრები მაღლა ასწია. მის გაღიმებულ სახეს რომ ვუყურებდი, ბედნიერებისგან სულში 
მზესუმზირას ყვავილები მეშლებოდა. ფუსუნის სილამაზე, მის გვერდით ყოფნა და მისი 
მოძრაობების ცქერა მახსენებდა, რომ ჩემთვის მსოფლიოს ცენტრი მის გვერდით იყო. ფუსუნს 
იქით, სადაც არ უნდა ვყოფილიყავი და ვისთანაც არ უნდა მქონოდა ურთიერთობა, ჩემთვის 
მხოლოდ თავის შექცევა და დროის უაზროდ ფლანგვა იქნებოდა. ამას მხოლოდ გონებით კი 
არა, სხეულითაც ვგრძნობდი. მათ სახლში დიდხანს, ალბათ, იმიტომ დავრჩი, რომ მისთვის 
მეცქირა. ნეტა იცოდეთ, როგორ მინდოდა, გულში ჩამეკრა. მაგრამ ვითარება ამის საშუალებას 
არ მაძლევდა. ხოლო როცა მომავლზე ფიქრს ვიწყებდი, გულში ისეთ ჩხვლეტასა და ტკივილს 
ვგრძნობდი, რომ საღად აზროვნებას ვეღარ ვახერხებდი. ამიტომ მაგიდის წევრების კი არა, 
საკუთარი თავის მოტყუებასაც ვცდილობდი, თითქოს იქ მართლა ახალდაქორწინებულების 
მისალოცად ვიყავი მივსული. ვახშმობისას ფუსუნის თვალებს რომ წავაწყდებოდი, ვგრძნობდი, 
რომ ისიც ხვდებოდა ჩემს ხელოვნურ და კოხტაპრუწულ მანერებს და თავადაც ისე იქცეოდა, 
როგორც გათხოვილი ბედნიერი ახალგაზრდა ქალი მოიქცეოდა, ერთ საღამოს მასთან 
სტუმრად რომ მოსულიყო მდიდარი ნათესავი საკუთარი მძღოლით. შიგადაშიგ ქმარს 
ეხუმრებოდა და საჭმელს თავისი ხელით უღებდა. ყოველივე ეს ჩემს გონებაში რაღაც უცნაურად 
ილექებოდა. 

სტუმრად   ყოფნისას   წვიმამ   არა   თუ   გადაიღო,   იმატა   კიდეც.   სანამ სუფრას 

  

მივუსხდებოდით, თარიქ ბეიმ მიამბო, ეს სახლი შარშან ზაფხულში შევიძინე, სამწუხაროდ, 
ჩუქურჯუმა ძალიან დაბალზეა და ხშირად იტბორებაო. ამის შემდეგ ორივენი წამოვდექით და 
ფანჯრიდან დაღმართზე ნიაღვარივით მომდინარე წყლებს გავხედეთ. ქუჩაში 
შარვალაკოტავებული მეზობლები ვედროებითა და პლასტმასის ტაშტებით საკუთარი სახლების 
მოვარდნილი წყლისგან გათავისუფლებას ლამობდნენ. ორი ახალგაზრდა კაცი დიდი რკინის 
კეტით სანიაღვრის გახსნას ცდილობდა, ვიღაც თავსაფრიანი ქალი კი წყალში ჩაყრილ 
რაღაცებზე უთითებდა. სუფრას რომ მივუსხედით, თარიქ ბეიმ გვითხრა, ამ უბნის სანიაღვრე 
სისტემა ოსმალეთის დროინდელია და ამის გამო ვცვივდებით ხოლმე ამ დღეშიო. წვიმა რომ 
გაძლიერდებოდა, სუფრის რომელიმე წევრი წამოდგებოდა, ფანჯრიდან გახედავდა 
დატბორილ უბანს და შეშფოთებული იტყოდა ამ ფრაზებიდან ერთ-ერთს: „ვაიმე, რა თავსხმაა!“ 
„მგონი, გადაღებას აღარ აპირებს!“ „ეს რა უბედურებაა!“ „ღმერთო, შენ დაგვიფარე!“ ალბათ 
მეც უნდა წამოვმდგარიყავი და მათი დარდი და შიში გამეზიარებინა, მაგრამ ისეთი მთვრალი 
ვიყავი, რომ მეშინოდა, ფეხი არ ამრეოდა, სავარძელს არ დავჯახებოდი და არ გადამებრუნებინა. 

– ნეტა, მძღოლი რას შვრება ამ წვიმაში? – იკითხა მამიდა ნასიბემ, რომელიც იმ მომენტში  
ფანჯრიდან იყურებოდა. 

– საჭმელი მაინც გაგვეგზავნა. – გამოიდო თავი სიძემ. 

– ახლავე ჩავიტან. – თქვა ფუსუნმა. 
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მაგრამ ნასიბე მამიდამ შეამჩნია, ამ საკითხზე საუბარი რომ არ მსიამოვნებდა და თემა შეცვალა. 
მთელი ოჯახი ფანჯრიდან რომ იყურებოდა, თავი მარტოსულად ვიგრძენი. მათ შევხედე და 
უაზროდ გავიღიმე. სწორედ ამ დროს გარედან საშინელი გრუხუნის ხმა გაისმა. ჩემი და ფუსუნის 
თვალები ისევ შეხვდნენ ერთმანეთს, მაგრამ სულ რამდენიმე წამით. თვალს მარიდებდა. 

ნეტა როგორ შეუძლია, ასე გულგრილად მოიქცეს? მინდოდა, მისთვის მეკითხა, მაგრამ ვერ 
მოვახერხე. უიმედოდ შეყვარებულ მამაკაცს ვგავდი, რომელიც საყვარელს დასდევს და თავს 
იმართლებს, უბრალოდ, რაღაც მინდა ვკითხოო. 

ხომ ხედავს, მარტო ვზივარ, რატომ არ მოდის? ასახსნელად ამ შემთხვევას რატომ არ იყენებს? 
ჩვენი თვალები ისევ შეხვდნენ და კვლავ ამარიდა მზერა. 

შინაგანი ხმა ოპტიმისტურად მეუბნებოდა, ნახე, ფუსუნი შენთან მოვაო. იმ წუთასვე ჩავუთქვი, თუკი 
ასე მოხდება, ეს იმის ნიშანი იქნება, რომ ერთ დღეს ამ ქორწინებას დაარღვევს, ქმარს 
გაშორდება და ჩემი გახდება-მეთქი. 

იელვა და დაიგრუხუნა, სადღაც მეხი ჩამოვარდა. ფუსუნი ფანჯარას მოსცილდა, ბუმბულივით 
მსუბუქი ხუთი ნაბიჯი გადმოდგა და წინ ჩამომიჯდა. 

– გთხოვ, მაპატიო, – მითხრა საოცრად მშვიდი ხმით. – მამაშენის დაკრძალვაზე რომ ვერ მოვედი. 

ცაზე ისე ცისფრად გაიელვა, გეგონება, ჩვენ შორის ქარმა აბრეშუმის ქსოვილი ააფრიალაო. 

– ძალიან გელოდი. – ვუპასუხე. 

– ეგრეც ვიფიქრე, მაგრამ ვერ მოვიდოდი. – მითხრა. 

– დაინახეთ, მაღაზიის ცისფერი ტენტი თავის რკინებიანად რომ ჩამოვარდა? –  იკითხა 
ფერიდუნმა და მაგიდას მოუჯდა. 

– დავინახეთ და ძალიან შევწუხდი. – ვუპასუხე. 

– რას იზამ, უარესი რამეებიც ხდება. საღელვი არაფერია. – გვითხრა თარიქ ბეიმ  და ფანჯარას 
მოშორდა. 

დაინახა, რომ მის შვილს სახეზე ხელები აეფარებინა. იფიქრა, ტირისო და ჯერ სიძეს 

  

შეხედა, შემდეგ კი მე შემომხედა აღელვებით. 

– ძალიან ვდარდობ, ძია მუმთაზის გასვენებაში რომ ვერ წავედი. – თქვა ფუსუნმა და ხმა 
აუკანკალდა. – ძალიან მიყვარდა და მთელი გულით განვიცადე. 

– მამათქვენსაც ძალიან უყვარდა ფუსუნი. – თქვა თარიქ ბეიმ. თავის ქალიშვილს თმაზე აკოცა, 
შემდეგ მაგიდას მიუჯდა, ცალი წარბი ღიმილით აზიდა, არაყი დამისხა და ბალი მომაწოდა. 

მთვრალი ვფიქრობდი, აი, ახლა ამოვიღებ მამაჩემის ნაჩუქარ საყურეებსა და ფუსუნის ცალ 
საყურეს და ვაჩუქებ-მეთქი, მაგრამ ვერ ვახერხებდი. ამან ისე დამთრგუნა, რომ 
ანგარიშმიუცემლად ფეხზე წამოვხტი. მაგრამ საყურეების გადაცემა ვერც ფეხზე ამდგარმა 
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მოვახერხე. დავიბენი. მამა-შვილის მზერიდან მივხვდი, რომ რაღაცას ელოდნენ ჩემგან. იქნებ 
უნდოდათ წავსულიყავი? ყოველ შემთხვევაში, ღრმა მოლოდინმა დაისადგურა. საყურეები კი 
ისევ ჯიბეში მედო. ამდენი ოცნების მიუხედავად, ვერ ვიღებდი. იმიტომ, რომ ჩემს ფიქრებში 
ფუსუნი გათხოვილი არ იყო, მე კი, სანამ ამ საჩუქრებს მივართმევდი, მშობლებისგან მისი ხელი 
უნდა მეთხოვა. ახლა, ამ ახალ გარემოებებში, მთვრალსაც კი ვერ გადამეწყვიტა, რა უნდა მექნა. 

უცებ გამართლებასაც მივაგენი – კოლოფს ჯიბიდან იმიტომ ვერ ვიღებ, რომ ხელი ბლით 
დავისვარე-მეთქი. 

– სად შეიძლება ხელები დავიბანო? – ვიკითხე. ფუსუნი დაიბნა, რადგანაც შეამჩნია, რომ 
ავღელდი. 

მამამისმა შვილს შეხედა და მზერით ანიშნა, შვილო, სტუმარს გზა უჩვენეო. ფუსუნი აღელდა და 
ფეხზე წამოდგა. ჩემ წინ რომ დავინახე, ჩვენი ერთი წლის წინანდელი ურთიერთობა დამიდგა 
თვალწინ. როგორ მინდოდა, მოვხვეოდი.. 

ყველამ, ვისაც ერთხელ მაინც გამოუცდია, იცის, რომ სიმთვრალეში ტვინი ორი მიმართულებით 
აზროვნებს, ამიტომაც ჩემს ერთ ნაწილს უნდოდა, ფუსუნს მოხვეოდა, ისე, როგორც ვოცნებობდი, 
მეორე ნაწილი კი მეუბნებოდა, ჩუქურჯუმაში, ამ ოჯახში სტუმრად ხარ, არ გაბედო, თორემ თავს 
მოიჭრიო. მაგრამ ეს მეორე ხმა გაცილებით სუსტი იყო, უფრო სწორად, უფრო გვიან მოდიოდა 
და პირველს ხუთი-ექვსი წამით ჩამორჩებოდა. აი, სწორედ ამ ხუთი თუ ექვსი წამის განმავლობაში 
ვიყავი თავისუფალი და ბედნიერი. ალბათ, ამან შემაძლებინა ფუსუნის გვერდით კიბეზე ასვლა. 

ფუსუნთან ახლო ყოფნასა და კიბეზე გვერდიგვერდ ასვლაზე ვერც ვიოცნებებდი და ეს დიდი 
ბედნიერება მეხსიერებაში წლების განმავლობაში ჩამრჩა. მის მზერაში მღელვარებასა და 
თანაგრძნობას ვხედავდი. მადლიერი ვიყავი ამგვარი გამოხედვისთვის. კიდევ ერთხელ 
დავრწმუნდი, რომ მე და ფუსუნი ერთმანეთისთვის ვიყავით შექმნილები. სწორედ ამან 
გადამატანინა ყველაფერი. სულ არ მედარდებოდა, გათხოვილი იყო თუ არა. უფრო მეტიც, მის 
გვერდით ყოფნის ბედნიერების განსაცდელად მზად ვიყავი, უარესი რამეებიც გადამეტანა. 
მუზეუმის დაინტერესებული დამთვალიერებლები თავადაც ნახავენ, რომ მისაღები ოთახის 
მაგიდიდან ზედა სართულის აბაზანამდე ოთხ-ნახევარი ნაბიჯი და ჩვიდმეტი საფეხურია. მაგრამ 
გულახდილად გიმეორებთ, რომ ამ მოკლე დროში განცდილი ბედნიერებისათვის მზად ვიყავი, 
მთელი ცხოვრება შემეწირა. 

სახლის ზედა სართულზე პატარა ტუალეტში შევედი, კარი ჩავკეტე და ვიგრძენი, რომ ცხოვრება 
ფეხქვეშ გამომეცალა. იქვე მტკიცედ გადავწყვიტე, თავი ხელში ამეყვანა და ფუსუნისგან 
გავთავისუფლებულიყავი. სიცოცხლის გასაგრძელებლად ეს უნდა დამეჯერებინა. სარკის წინ, 
პატარა თაროზე, ფუსუნის, თარიქ ბეისა და მამიდა ნასიბეს კბილის ჯაგრისები, საპარსი ქაფი, 
წვერის საპარსი მანქანა და ფუსუნის პომადა ეწყო. ტუჩის საცხი ხელში ავიღე, დავყნოსე და ჯიბეში 
ჩავიდე. მინდოდა, ჩემი შეყვარებულის სუნი შემეგრძნო. პირსახოცები ჩამოვხსენი და დავყნოსე, 
მაგრამ ვერაფერი ვიგრძენი. გვიან მივხვდი: ჩემი სტუმრობის გამო პირსახოცები 
ახალგამოცვლილი ჰქონდათ. მუშტრის თვალით ვათვალიერებდი გარემოს – მინდოდა, რამე 
ისეთი ნივთი მეპოვა, რომელითაც 
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აქედან წასვლის შემდეგ ჩემს თავს ნუგეშს ვცემდი. ამ დროს შემთხვევით სარკეში საკუთარი 
გამოსახულება დავინახე და შევამჩნიე, რომ ჩემი სული და სხეული ერთმანეთს გაჰყროდა. 
გაოცებისა და წყენისგან დაღლილი იერი მქონდა, თავში კი სულ სხვა აზრები მიტრიალებდა, 
თითქოს რაღაც ხმა ჩამძახოდა, გიხაროდეს, მის გვერდით ხარ, გული გიცემს და ყველაფერი 
სურვილისა და სიყვარულისთვის არის შექმნილიო. რეალობა კი მეუბნებოდა, ყოველივე ამის 
გამო უნდა დაიტანჯოო. წვიმის ხმაურის, წყლის მილების ჩხრიალის ფონზე ძველი თურქული 
სიმღერა შემომესმა, რომელსაც ბავშვობაში ბებიაჩემის სახლში ვისმენდით. ალბათ, სადღაც 
ახლოს რადიო ჰქონდათ ჩართული. უდიზე33 შესრულებული მგრძნობიარე მუსიკის თანხლებით 
ქალის დაღლილი, მაგრამ იმედიანი სიმღერა აბაზანის შეღებული სარკმლიდან შემოდიოდა. 
მისამღერს იმეორებდა: 

„სიყვარული, სწორედ სიყვარულია ცხოვრებაში  ყველაფრის  მიზეზი“. ამ  დარდიანი სიმღერის 
გავლენით აბაზანის სარკის წინ, ყველაზე ამაღელვებელი   წუთებთაგანი განვიცადე და მივხვდი, 
რომ ცხოვრება ყოველივე გარშემო არსებულის ერთობლიობას წარმოადგენს. მარტო  სარკის  
წინ  ჩაწყობილი  ჯაგრისები,   მაგიდაზე დალაგებული თეფშები და აბაზანის კარის საკეტი (აქვე 
მაქვს  გამოფენილი) კი არა, ადამიანებიც ერთმანეთთან ვართ დაკავშირებული. ჩვენი   
ცხოვრების არსი კი ის არის, რომ სიყვარულის ძალით შევიგრძნოთ ეს კავშირი. 

ამ განწყობით ჯიბიდან ფუსუნის ცალი საყურე ამოვიღე და პომადის ადგილას დავდე. მამაჩემის 
საყურეები კი დავიტოვე. გარედან შემოსული მუსიკის ხმა სტამბოლის ძველ ქუჩებსა და იმ 
სიყვარულს მიცოცხლებდა, რომლებმაც მთელი ცხოვრება თავდაყირა დამიყენა. ქალის 
სევდიანი ხმის შთაგონებით, უკვე სხვანაირადაც დავიწყე ფიქრი. ფუსუნს ვამართლებდი, რაკიღა 
მე სხვა მომყავდა ცოლად, მასაც გათხოვების გარდა სხვა რაღა გზა ჰქონდა-მეთქი. სარკეში ისევ 
ჩემი ანარეკლი დავინახე და შევამჩნიე, რომ ეს სიტყვები ხმამაღლა ვთქვი. თავადაც გამაოცა 
იმან, რომ ფუსუნად გარდავისახე. მისდამი დიდი სიყვარულის ძალით, მინდოდა, მასავით 
მეფიქრა, მასავით მეგრძნო და მისი პირით მელაპარაკა. ანუ მინდოდა, ჩემი სული დამეტოვებინა 
და „ის“ გავმხდარიყავი. 

სანამ ამ „აღმოჩენებს“ ვაკეთებდი, როგორც ჩანს, კარგა ხანს ვიყავი აბაზანაში. მგონი, ვიღაცამ 
კარებთან განგებ ჩაახველა, თუ დამიკაკუნა, კარგად ვერ ვიხსენებ. რადგანაც უკვე  „მორჩა  კინო“.   
ახალგაზრდობაში   ვამბობდით   ხოლმე ასე,    როცა ძალიან ვთვრებოდით და წინა დღის ამბებს 
ვერ ვიხსენებდით. ვერ გეტყვით, აბაზანიდან როგორ გამოვედი, მაგიდასთან როგორ 
აღმოვჩნდი, შემდეგ ჩეთინ ეფენდიმ მანქანაში როგორ ჩამსვა (რადგანაც, ალბათ, კიბეზე 
დამოუკიდებლად  ჩასვლას ვერ მოვახერხებდი) და როგორ მიმიყვანა სახლში. მახსოვს, რომ 
სუფრაზე ბუზის გაფრენის ხმას გაიგონებდი. არ ვიცი რატომ: შეიძლება წვიმამ გადაიღო, ან უკვე 
შეუძლებელი იყო, ჩემი დამარცხება და უდიდესი ტკივილი არ შეემჩნიათ. 

გამოთქმა „მორჩა კინო“ სიძეს, მგონი, პირდაპირი მნიშვნელობით ესმოდა, რადგანაც ამ 
უხერხული სიჩუმის დასარღვევად „იეშილჩამში“ გადაღებულ ფილმებზე  ლაპარაკობდა 
გაუჩერებლად და საყოველთაოდ გავრცელებულ ფრაზას იმეორებდა:  „თურქი ხალხი 
ფილმებზე გიჟდება“. ბოლოს მითხრა: – მინდა, სერიოზული, მყარი ინვესტიცია ვიშოვო. 
არაჩვეულებრივი სცენარი მაქვს დაწერილი. ვოცნებობ, რომ ამ ფილმში მთავარი როლი 
ფუსუნმა შეასრულოს. 
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ფერიდუნმა, როგორც მახსოვს, მიკიბულ-მოკიბულად მითხრა, ფული მჭირდებაო, მაგრამ ამაზე 
დაბინდული გონებით პასუხი ვერ გავეცი. მისი სიტყვების შემდეგ წარმოვიდგინე, რომ ფუსუნი 
ცნობილი მსახიობი გახდა. 

აქეთობას მხოლოდ ფუსუნის მსახიობობაზე ვოცნებოდი. მაგრამ ერთ რამეში დამერწმუნებით –  
რაც  უნდა  მთვრალი  ვიყოთ  და  დაბინდული გვქონდეს  გონება, შიგადაშიგ მაინც გვაქვს ხოლმე 
გამონათებები და საღად აზროვნების მომენტები. ჩეთინი მანქანას მართავდა, მე კი სტამბოლის 
ნიაღვრიან ქუჩებს ვაკვირდებოდი, როდესაც უცებ გონება ამგვარად გამინათდა და მივხვდი, 
რისთვისაც  დამპატიჟეს ოჯახში: ფილმის გადაღება უნდოდათ, ამისთვის კი ფულს ეძებდნენ და, 
როგორც მდიდარი ნათესავისგან, ჩემგან სპონსორობას ელოდნენ. ალბათ არყის  გავლენით ამ 
ყველაფერმა არათუ გამანაწყენა, პირიქით, წარმოვიდგინე, რომ  ფუსუნი ცნობილი 
მომხიბვლელი მსახიობი გახდა. ისევ ოცნებებში წავედი – პრემიერა კინოთეატრ „სარაიში“ 
გაიმართება და ფუსუნი 

  

სცენაზე ჩემ გვერდით ხელკავით ავა-მეთქი. ზუსტად ამ დროს მანქანით სწორედ ბეიოღლუში 
კინოთეატრ „სარაის“ წინ გავიარეთ. 

50. ეს ჩვენი ბოლო შეხვედრა იქნება 

დილით სინამდვილეს თვალი გავუსწორე – იმ საღამოს ჩემი თავმოყვარეობა შეილახა, დამცინეს 
და დამამცირეს. ისე დავთვერი, რომ ფეხზე ვერ ვიდექი და ჩემი საქციელით საკუთარი 
თავმოყვარეობა ფეხქვეშ გავთელე. ფუსუნის მშობლებზეც   გავბრაზდი, იცოდნენ, რომ მათი 
ქალიშვილი მიყვარდა, მაგრამ მაინც მიმიწვიეს სახლში, ოღონდაც კი მათი სიძის სულელური და 
ბავშვური ფილმი დამეფინანსებინა. მორჩა,  მათი დანახვა აღარ მინდოდა. გავიხარე, როცა 
პიჯაკის ჯიბეში მამაჩემის ნაჩუქარი  მარგალიტის საყურეები ვიპოვე. ფუსუნს თავისი ცალი საყურე 
კი დავუტოვე, მაგრამ კიდევ კარგი, ამ ანგარებიან ხალხს მამაჩემის ნაჩუქარი ეს ძვირფასი ნივთი 
ხელში  არ ჩავუგდე-მეთქი. ერთწლიანი ტანჯვის შემდეგ, როგორც იქნა, ფუსუნი ვნახე,   მაგრამ ეს 
შეხვედრა უკანასკნელი იქნებოდა, რადგანაც ერთ რამეს მივხვდი:   ფუსუნისადმი სიყვარული 
იმდენად ქალიშვილის სილამაზითა და პიროვნული    ღირსებებით კი არ იყო განპირობებული, 
რამდენადაც იმით, რომ ქვეცნობიერად ვეწინააღმდეგებოდი სიბელთან ქორწინებას. 
მართალია, მაშინ ფროიდი წაკითხული არ  მქონდა, მაგრამ მახსოვს, რომ იმხანად ჩემი 
მდგომარეობის ასახსნელად ხშირად ვიყენებდი გაზეთებში გავრცელებულ ტერმინს 
„არაცნობიერი“. ჩვენს წინაპრებს  სჯეროდათ ბოროტი ჯინისა, რომელიც მათ სხეულში იბუდებდა 
და იმას აკეთებინებდა, რაც სურდა. მე კი თავის გასამართლებლად მთელ ჩემს სამარცხვინო 
საქციელს   „არაცნობიერით“ ვხსნიდი. გადავწყვიტე, ჩემი ცხოვრების ახალი ფურცელი 
გადამეშალა და ფუსუნი დამევიწყებინა. 

ამისათვის უპირველესად ფუსუნის გამოგზავნილი მოსაწვევი წერილი კონვერტიანად პიჯაკის 
უბის ჯიბიდან ამოვიღე და ნაკუწ-ნაკუწ ვაქციე. მეორე დღეს შუადღემდე ლოგინში ვიწექი და 
მტკიცედ გადავწყვიტე, აღარ დამეგდო ყური ჩემი არაცნობიერისათვის და მისგან თავი შორს 
დამეჭირა. ჩემი ტკივილი და დამცირება ახლა უკვე ახალი ტერმინით ავხსენი, რაც მასთან 
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საბრძოლველად ძალას მმატებდა. დედამ დამინახა, რომ ნაბახუსევი ვიყავი და ლოგინიდან  
თავს  ვერ  ვწევდი,  ამიტომაც  ფატიმა  ჰანიმი  „ფანგალთში“ კრევეტების საყიდლად გაგზავნა და 
ჩემი საყვარელი კრევეტები   ქოთანში და ზეითუნისზეთიანი და ლიმონიანი არტიშოკი 
მოამზადებინა. ჩემმა გადაწყვეტილებამ, რომ ფუსუნი აღარ მენახა, შვება მომგვარა და სადილი 
გემრიელად მივირთვი. მე და დედამ ზედ თეთრი ღვინოც დავაყოლეთ. დედამ ვითომ და სხვათა 
შორის მითხრა: – რკინიგზის ცნობილი მაგნატის დაღდელენის უმცროსმა   ქალიშვილმა 
შვეიცარიაში  ლიცეუმი დაამთავრა  და  გასულ  თვეში  თვრამეტი   წელი შეუსრულდა.  ბევრი  
სამშენებლო პროექტისთვის მოუკიდიათ ხელი  და  რაღაც ნაცნობობითა და ქრთამებით 
ბანკიდან დიდი კრედიტი აუღიათ, მაგრამ ვალი დროულად ვერ დაუფარავთ, ამიტომაც 
გაკოტრება ელით. გავიგე, თურმე უნდათ ქალიშვილი მანამდე გაათხოვონ. თანაც გოგონა 
საოცრად ლამაზი ყოფილა. – პაუზა გააკეთა, თვალებში შემომხედა და შემდეგ გააგრძელა. – თუ 
გინდა, ვნახავ  როგორია. გულგრილად ვერ ვუყურებ შენს ყოფას, ყოველ საღამოს პროვინციაში 
გაგზავნილი ოფიცერივით რომ თვრები მეგობრებთან ერთად. 

– კარგი აზრია, წადი და ნახე. – ვუთხარი სერიოზულად. – თავი ხელში უნდა ავიყვანო. 
სამწუხაროდ, ჩემით რომ გავიცანი თანამედროვე ქალიშვილი, იმასთან   არაფერი გამომივიდა. 
ამიტომაც ურიგო არ იქნება, გარიგებით თუ ვცდი. 

– შვილო, ნეტავ იცოდე, როგორ გამახარე. – მითხრა დედამ. – ჯერ გაიცანით ერთმანეთი, გაიარ-
გამოიარეთ.. მერე ვინ იცის.. თანაც ზაფხული მოდის, ახალგაზრდები და ლამაზები ხართ. 
ოღონდ გაფრთხილებ,  კარგად  მოიქეცი  იცოდე! გინდა  გითხრა,  სიბელთან ურთიერთობა 
რატომ ვერ ააწყვე? 

იმ მომენტში მივხვდი, რომ დედამ შესანიშნავად იცოდა ჩემი და ფუსუნის ამბავი, მაგრამ 

  

არ უნდოდა, დაეჯერებინა და ამიტომაც ამ მტკივნეული საკითხის სხვანაირი ახსნა მოეძებნა. 
ამისთვის მისი მადლობელი ვიყავი. 

– ძალიან ამაყი, ძალაუფლების მოყვარული და ქედმაღალი გოგოა. – მითხრა, თვალებში 
ჩამხედა და, თითქოს საიდუმლოს მანდობსო, ისეთი ხმით განაგრძო. –  რომ გავიგე, კატები არ 
უყვარსო, მაშინვე შევიცვალე მასზე შეხედულება. 

სიბელს არაჩვეულებრივად ვიცნობდი, მაგრამ არ ვიცოდი, რომ კატები არ ჰყვარებია. დედამ კი 
სიბელის გასალანძღად უკვე მეორედ მოიყვანა ეს არგუმენტად. სასწრაფოდ შევცვალე თემა. 

ყავა ჩვეულებისამებრ აივანზე დავლიეთ, თანაც დაკრძალვის პროცესიას ვუყურებდით. უნდა 
აღვნიშნო, რომ დედა მამაზე ხშირად ამბობდა „ეჰ, საბრალო მამათქვენიო“  და ცრემლებს 
იწმენდდა, მაგრამ ისე კი თავი მხნედ ეჭირა. ჯანმრთელობასა და გონებასაც არ უჩიოდა. 
დაკრძალვაზე მისულ ხალხს გადახედა და მითხრა: –   გარდაცვლილი აპარტამენტ „ბერექეთის“ 
ერთ-ერთი მფლობელია. ეგ, იცი, რომელი სახლია, კინოთეატრ 

„ატლასის“ გვერდით რომ დგას. 
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კინოთეატრის გაგონებაზე თავი გამოვიჭირე, რომ წავიოცნებე, ფუსუნის ფილმის პრემიერა 
კინოთეატრ „ატლასში“ გაიმართოს-მეთქი. სადილის შემდეგ   „სათსათში“ წავედი და შევეცადე, 
ფუსუნისა და სიბელის გამოჩენამდე რომ  ცხოვრება მქონდა, იმ ყოფას დავბრუნებოდი და 
სამუშაოში გადავეშვი. 

ფუსუნის ნახვამ ის ტკივილი გამიქრო, რომელიც თვეების განმავლობაში მტანჯავდა. ოფისში 
ხშირად ვფიქრობდი, როგორც იქნა, ამ სიყვარულისგან გავთავისუფლდი-მეთქი და შვებას 
ვგრძნობდი. იმ მომენტში ფუსუნის ნახვის არანაირი სურვილი არ მქონდა. უკვე შეუძლებლადაც 
კი მეჩვენებოდა, იმ თაგვის სოროში – ნიაღვრიან-ტალახიან ჩუქურჯუმაში მივსულიყავი. ფუსუნის 
სიყვარული გადაწონა სიძისა და მთელი ოჯახის  მიმართ ჩემმა ამრეზილმა დამოკიდებულებამ. 
განსაკუთრებით სიძე ვერ ავიტანე, ჯერ სულ ბავშვი იყო. თავს ვუბრაზდებოდი, ნეტა მთელი წელი 
რას შეეწირე და რისთვის დარდობდი-მეთქი. იმ მომენტში მხოლოდ წუხილსა და სინანულს 
ვგრძნობდი. ჩემს  თავს ფსიქოთერაპიას ვუტარებდი და ვაჯერებდი, რომ ტკივილები აღარ  
შემაწუხებდა და ახალ ცხოვრებას დავიწყებდი. ამ ახალ განწყობას ვეჭიდებოდი, მინდოდა, ჩემი 
ყოფა შემეცვალა. ამისათვის მივიწყებული მეგობრების გახსენება და  მათთან ერთად 
წვეულებებსა და სხვადასხვა ადგილებში სტუმრობა გადავწყვიტე. თუმცა ზაიმისა და მეჰმედისგან 
თავი შორს მეჭირა, რომ ფუსუნსა და სიბელთან  დაკავშირებული მოგონებები არ აღეძრათ. 
შუაღამეს, სხვადასხვა წვეულებებიდან  სახლში რომ ვბრუნდებოდი, ვხვდებოდი, რომ ეს დარდი 
მხოლოდ და მხოლოდ ფუსუნს უკავშირდებოდა. მაგრამ თავი უმალ ხელში ამყავდა და 
შურისძიებით     კმაყოფილი კაცივით სერიოზულად ვფიქრობდი, მასთან სულ უსიამოვნებები    
მექნებოდა, თვითონ არის ყველაფერში დამნაშავე, რადგანაც დატბორილი ჩუქურჯუმას თაგვის 
სოროში ცხოვრება თავად ირჩია და გათხოვების უაზრო გადაწყვეტილებაც თვითონ მიიღო-
მეთქი. 

ჩემი ჯარის მეგობრის, კაისერელი აბდულქერიმის მამა მდიდარი მემამულე იყო. ჯარი რომ 
მოვიარეთ, შემდეგ ხშირად მეხმიანებოდა, ახალ წელსა და ბაირამობებზე მისალოც ბარათებსაც 
მიგზავნიდა. მე კი კაისერში „სათსათის“ ფილიალი გავუხსენი. სიბელი  მას ალმაცერად უყურებდა 
თავისი მეტისმეტად აზიატური შეხედულებების გამო და ამიტომაც ბოლო ხანებში, სტამბოლში 
რომ ჩამოდიოდა, მის მიმართ სათანადო ყურადღებას აღარ ვიჩენდი. ფუსუნთან სტუმრობიდან 
ოთხი დღის შემდეგ  აბდულქერიმი ახალგახსნილ რესტორან „გარაჟში“ დავპატიჟე. 
აღსანიშნავია, რომ ეს რესტორანიც უმალ აიტაცა და შეიყვარა სტამბოლის ელიტამ. 
რესტორანში უამრავი ნაცნობი ვნახეთ, ზოგი მოდიოდა და ხელს გვართმევდა, ზოგიც შორიდან    
გვესალმებოდა. მე თითოეულ  მათგანზე გავრცელებული ჭორების მოყოლა დავუწყე. მაგრამ 
აბდულქერიმი ამ ხალხის ტკივილისა და განცდების ამბებზე მეტად    უცნობი სტამბოლელი 
მდიდრების სექსუალური თავგადასავლებითა და მათი  უმსგავსო საქციელებით დაინტერესდა. 
შემდეგ სასტიკად გაკიცხა გოგონები,  რომლებიც ქორწილამდე და ნიშნობამდე სექსუალური 
ცხოვრებას იწყებენ. მისი  ნათქვამი აშკარად არ მესიამოვნა. ალბათ ამიტომ  რაღაც უცნაურად 
დავდარდიანდი. რატომღაც მომინდა, ჩემი თავგადასავალი მომეყოლა და ფუსუნის 

  

სიყვარულის ამბავი ისე მოვუყევი, თითქოს და ეს ისტორია ვაღაცა სხვას გადახდენოდეს. 
აბდულქერიმი რომ არ დაეჭვებულიყო (გამყიდველ გოგონაზე შეყვარებული კაცი მე რომ 
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ვიყავი), უკანა მაგიდასთან მჯდარი ერთ-ერთი ვაჟი ავარჩიე და მის ამბავს გიყვები-მეთქი, 
ვუთხარი. 

– გამართლებია მაგ ბიჭს, ის საცოდავი გოგო რომ გათხოვილა. – თქვა აბდულქერიმმა. 

–  პატივისცემით უნდა განვიმსჭვალოთ ვაჟისადმი, გოგოს გულისთვის  ნიშნობაც  კი ჩაშალა. 

აბდულქერიმს სახეზე გარკვეული თანაგრძნობა გამოეხატა, მაგრამ მალევე თვალი თამბაქოს 
ბიზნის მქონე ჰიჯრი ბეისა და მის ოჯახისაკენ გაექცა, რომლებიც იმ დროს რესტორანში 
შემოდიოდნენ. 

– ესენი ვინ არიან? – მკითხა ისე, რომ ჩემკენ არც გამოუხედავს. 

ჰიჯრი ბეის მაღალი ტანის უმცროს ქალიშვილს, მგონი, ნესლისაი ერქვა, თმები ქერად შეეღება. 
აბდულქერიმი მათკენ მიბრუნდა და დამცინავი და იმავდროულად აღფრთოვანებული მზერა 
მიაპყრო. რაღაც უხერხულობა ვიგრძენი. მის გვერდით ყოფნა აშკარად აღარ მსიამოვნებდა. 

– უკვე გვიანია, წავიდეთ. – ვუთხარი და ანგარიში მოვითხოვე. გარეთ გამოვედით. დაშორებამდე 
არც ერთს ხმა აღარ ამოგვიღია. 

გეზი სახლისკენ კი არა, თაქსიმისკენ ავიღე. ფუსუნს თავისი ცალი საყურე კი დავუტოვე, მაგრამ ეს 
ისე გავაკეთე, ვითომ აბაზანაში დამრჩა მთვრალს. ეს ჩემს თვალშიც და მათ თვალშიც ჩემს 
თავმოყვარეობას ლახავდა. გაცილებით ღირსეული იქნებოდა, თუკი ვაგრძნობინებდი, რომ ეს 
შემთხვევით კი არა, შეგნებულად გავაკეთე. შემდეგ უნდა მომებოდიშებინა და მეთქვა, 
მშვიდობით-მეთქი. ფუსუნის ნახვას აღარ ვაპირებდი, ამიტომაც ამის გაკეთება არ უნდა 
გამჭირვებოდა. ვინ იცის, ეს რომ მეგრძნობინებინა, კარისკენ რომ დავიძვრებოდი, ფუსუნი იქნებ 
აღელვებულიყო კიდეც, მე კი, როგორც თვითონ მთელი წლის განმავლობაში იქცეოდა, მისთვის 
დუმილით უნდა მეპასუხა.. ან, შეიძლება, ჩვენს შეხვედრებზე არც არაფერი მეთქვა, უბრალოდ, 
დამშვიდობებისას მისთვის ბედნიერება იმგვარად მესურვებინა, ეგრძნო, რომ ეს ჩვენი 
უკანასკნელი შეხვედრა იყო და გამწარებულიყო. 

ბეიოღლუს განაპირა ქუჩებიდან ჩუქურჯუმისკენ მივდიოდი. რატომღაც ვიფიქრე, ვინ იცის, იქნებ 
ფუსუნი არც გამწარდეს, რადგანაც ქმართან თავს ბედნიერად გრძნობს-მეთქი. თუკი ასე იყო და 
ქმარი ისე ძალიან უყვარდა, რომ იმ რთულ პირობებსა და ჩამოფხავებულ სახლში მასთან 
ერთად ცხოვრება აირჩია, მაშინ მით უმეტეს აღარ უნდა მქონოდა მისი ნახვის სურვილი. ამ ვიწრო 
ქუჩებსა და აყრილ ტროტუარებს მივუყვებოდი და ნახევრად ჩამოფარებული ფანჯრებიდან 
სახლებში ვიყურებოდი. ქუჩის განათების ფონზე ვხედავდი დასაწოლად მომზადებულ ოჯახებსა 
და მოხუცებულ ღარიბ ცოლ-ქმარს, ძილის წინ თითო სიგარეტს რომ აბოლებდნენ. იმ მომენტში 
მთელი გულით მჯეროდა, რომ აქ მცხოვრებნი ბედნიერები იყვნენ. 

ზარი დავრეკე. მეორე სართულის ფანჯარა გაიღო და ფუსუნის მამამ გადმომძახა. 

– ვინ არის? 

– მე ვარ. 

– ვინ შენ? 
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გაქცევა გადავწყვიტე, მაგრამ ამ დროს დედამისმა კარი გამიღო. 

– მამიდა ნასიბე, უკაცრავად, ასე გვიან რომ შეგაწუხეთ. 

– ხომ მშვიდობაა ქემალ ბეი, სახლში მობრძანდით. 

  

როგორც წინა ჯერზე, ახლაც ნასიბე კიბეებზე წინ ამიძღვა. 

„ნუ გრცხვენია, თავი  მხნედ  დაიჭირე,  ხომ  იცი,  დღეს  ფუსუნთან შენი  უკანასკნელი შეხვედრა 
იქნება!“ – შევუძახე ჩემს თავს. შინაგან თავისუფლებას ვგრძნობდი, რადგანაც უკვე მტკიცე 
გადაწყვეტილება მქონდა მიღებული და   ვიცოდი, რომ თავს აღარ დავიმცირებდი. მაგრამ 
ოთახში  ფუსუნი  დავინახე თუ   არა, ჩემდა სამარცხვინოდ, მღელვარებისგან გული კინაღამ 
საგულედან    ამომივარდა. მამასთან ერთად ტელევიზორს უყურებდა. ჩემი დანახვა ისე  
გაუკვირდათ, რომ გაოცებისგან ორივე თავისდაუნებურად ფეხზე წამოდგა. მაგრამ  ჩემი 
დადარდიანებული გამომეტყველება რომ შენიშნეს და  ალკოჰოლის სუნი  ეცათ, ისე იქცეოდნენ, 
გეგონება მობოდიშება უნდოდათ. დღესაც არ მიყვარს    საღამოს  იმ  პირველი  წუთების 
გახსენება. დამორცხვებულმა ვუთხარი, აქეთ  ვიყავი და შემოგიარეთ, დაგვიანებისთვის ბოდიშს 
გიხდით, მაგრამ რაღაც აზრი  ამეკვიატა და ამის გამოსარკვევად მოვედი-მეთქი. სიძე სახლში არ 
დამხვდა. როგორც მითხრეს, კინოსტუდიის მეგობრებთან ერთად წასულიყო სადღაც. საქმეზე არ  
გადავდიოდი. დედამისი ჩაის მოსამზადებლად სამზარეულოში გავიდა და მამამისმაც დაგვტოვა 
რაღაც საბაბით. 

– დიდი ბოდიში, – ვუთხარი, ორივე ტელევიზორს რომ ვუყურებდით. – ცუდი არაფერი მიფიქრია, 
უბრალოდ, მთვრალი ვიყავი და იმიტომ დავტოვე შენი ცალი საყურე აბაზანაში კბილის 
ჯაგრისების გვერდით. არადა წესიერად მინდოდა გადმომეცა. 

– კბილის ჯაგრისების გვერდით საყურე რომ არ მინახავს.. – მითხრა და გაკვირვებით აზიდა 
წარბები. 

ერთმანეთს გაოცებით ვუყურებით. ამ დროს მამამისი შემოვიდა. ეს სპეციალურად თქვენთვისო, 
მითხრა და ხილიანი ხალვა შემოიტანა. პირველი ლუკმის ჩადებისთანავე არ დავიშურე სიტყვები 
ხალვის საქებრად. სიჩუმე ჩამოვარდა, ისე ვიქცეოდი, ვითომდა ამ შუაღამეს მათთან ხალვის 
საჭმელად ვიყავი მისული. ნასვამი ვიყავი, თუმცა მაინც მშვენივრად მესმოდა, რომ საყურე 
მხოლოდ და მხოლოდ საბაბი იყო და მათთან ფუსუნის სანახავად მივედი. ფუსუნი კი ჩემს 
გასამწარებლად მატყუებდა, საყურე არ მინახავსო. იმ სიჩუმეში მივხვდი, რომ ფუსუნის უნახაობის 
გამო გადატანილი ტკივილი გაცილებით გაუსაძლისი იყო, ვიდრე ჩემი ეს სამარცხვინო 
მდგომარეობა. უკვე კარგად ვიცოდი, რომ ოღონდ უფუსუნოდ არ ვყოფილიყავი და ამგვარ 
დამცირებას კიდევ ბევრჯერ გავუძლებდი. მაგრამ სირცხვილის გრძნობისაგან თავის დაცვა 
მიჭირდა. არ ვიცოდი, რა მექნა, რადგანაც თავის დამცირების შიში და ფუსუნის უნახაობით 
გამოწვეული ტკივილი – ორივე მახრჩობდა. ფეხზე წამოვდექი. 

ამ დროს ჩემი ძველი მეგობარი – იადონი ლიმონი დავინახე. ნაბიჯი გადავდგი გალიისკენ და 
ჩიტს თვალებში ჩავხედე. იფიქრეს, მიდისო და ფუსუნმაც და მისმა მშობლებმაც შვებით 
ამოისუნთქეს და ისინიც ფეხზე წამოდგნენ. კიდეც რომ დამჭირვებოდა აქ მოსვლა, უკვე ვეღარ 
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შევძლებდი გათხოვილი ფუსუნის გულის მოგებას, რადგანაც მას ჩემგან მხოლოდ მეუღლის 
დაფინანსება უნდოდა. ისევ შევუძახე თავს: „იცოდე, ფუსუნს მეტად აღარ ნახავ- მეთქი“. ისევ 
გადავწყვიტე, რომ ჩემს ცხოვრებაში აქ ფეხს აღარ მოვადგამდი. 

ამ დროს კარზე ზარი დაირეკა. მე იადონს ვუყურებდი, ფუსუნი და მისი მშობლები კი ჩემ უკან 
იდგნენ. წლების შემდეგ შევუკვეთე და ზეთის საღებავებით დავახატვინე და გავაცოცხლე ის წუთი, 
როცა ზარის გაგონებაზე ყველანი მივბრუნდით. ნახატი იადონის თვალითაა დანახული, ანუ 
დავახატვინე ის, თუ რას ხედავდა იადონი ამ დროს. ამიტომაც ჩვენი სახეები არ ჩანს და მხოლოდ 
ზურგით ვართ გამოსახული. ჩემი სიყვარულის ზურგის ყოველ შეხედვაზე თვალები ცრემლებით 
მევსება. სურათზე ოთახის ფარდებგადაწეული ფანჯრიდან ჩაბნელებული ჩუქურჯუმა მოჩანს. 
მინდა, სიამაყით გითხრათ, რომ სურათზე გამოსახული ოთახი და მთელი უკანა ხედი ჩემი 
მონათხრობისა და აღწერის მიხედვით დახატეს. 

ამ დროს მამამისმა ფანჯრიდან გაიხედა. მეზობლის ბავშვიაო, თქვა და კარის გასაღებად კიბეზე 
ჩავიდა. 

აუტანელი სიჩუმე ჩამოვარდა. კარისკენ გავემართე. ლაბადას ვიცვამდი და თან ფუსუნს უხმოდ  
ვუყურებდი. მთელი წელი ვოცნებობდი, ფუსუნზე შური მეძიებინა და   ამიტომაც 

  

აუღელვებლად წარმოვთქვი: „მშვიდობით“. 

– ქემალ ბეი, – მითხრა მამიდა ნასიბემ. – ვერ გადმოგცემთ, როგორ გაგვახარეთ თქვენი 
სტუმრობით. – შემდეგ ფუსუნს შეხედა და განაგრძო. – ნუ მიაქცევთ ყურადღებას, ცხვირ- პირი 
რომ ჩამოსტირის. მამამისისა ეშინია, თორემ თქვენი ნახვა  ამას ჩვენზე მეტად უხარია. 

– დედა, რაებს ამბობ.. – უთხრა ჩემმა სიყვარულმა. 

ვიცოდი, რომ მისი გულისთვის მზად ვიყავი, უარესი ტკივილისა და დარდისათვისაც გამეძლო, 
მაგრამ არ მინდოდა, ჩემი ეს მდგომარეობა გამემხილა. სწორედ ამის გამო თავი ძლივს შევიკავე, 
რომ არ მეთქვა, შავგვრემანი უფრო მომწონხარ-მეთქი. ამ ყველაფრის მაგივრად კი ვუპასუხე: –  
მიხარია, რომ ფუსუნი ასე კარგად არის.   –  ამ სიტყვების წარმოთქმისას თვალებში ჩავხედე. – მეც 
უზომოდ გახარებული და კმაყოფილი ვარ, ასე ბედნიერს რომ გხედავ. 

– თქვენმა ნახვამ ჩვენც გაგვაბედნიერა. – მითხრა მამიდა ნასიბემ. – აქ სიარულს რაკიღა 
შეეჩვიეთ, მომავალშიც გელით, ხომ იცით, ჩვენთვის ყოველთვის სასურველი  სტუმარი 
ბრძანდებით. 

– მამიდა ნასიბე, აქ აღარ მოვალ. – ვუთხარი. 

– რატომ? ახალი უბანი არ მოგეწონათ? 

– ახლა თქვენი ჯერია. – ვუთხარი ხუმრობის ტონით. –  დედას ვეტყვი,  რომ  ჩვენთან მოგიწვიოთ. 

მათკენ არ გამიხედავს ისე ჩავირბინე კიბეები და ამით ჩემს საქციელს მეტი სიმტკიცე შევმატე. 

-192- 
 



– ღამე მშვიდობისა, შვილო. – მითხრა მშვიდად თარიქ ბეიმ, რომელიც კართან დამხვდა და 
მეზობლის ბავშვს დედამისის გამოტანებულ რაღაცას შეფუთულს ართმევდა. 

გარეთ გამოვედი. სუფთა ჰაერი ძალიან მესიამოვნა. ვიფიქრე, მორჩა, ფუსუნისგან 
გავთავისუფლდი, აღარ ვნახავ და ისევ უდარდელ, თავისუფალ და ბედნიერ ცხოვრებას 
დავუბრუნდები-მეთქი. ოცნებებში წარმოვიდგინე, რომ დედაჩემის ნანახი დაღდელენის 
ქალიშვილი, ბილური, ძალიან ლამაზი და კარგი იყო. მაგრამ ვგრძნობდი, რომ ყოველი 
გადადგმული ნაბიჯი ფუსუნს მაშორებდა და ამის გამო მეგონა, რომ გულის რაღაც ნაწილი 
მწყდებოდა. ჩუქურჯუმის აღმართს მივუყვებოდი, ჩემი სული კი უკან მეწეოდა და ძვლებს 
მიღრღნიდა. თავს ვაჯერებდი, ამ ტკივილს უნდა გაუძლო და საქმე ბოლომდე მიიყვანო-მეთქი. 

კარგა დიდი გზა გავიარე. აუცილებელი იყო, გულის გადასაყოლებლად რამე საქმე გამომენახა. 
ძლიერი უნდა ვყოფილიყავი. ერთ პატარა იაფფასიან რესტორანში შევიარე. გაბუღულ 
დარბაზში ორი ჭიქა არაყი გადავკარი და ერთი ნაჭერი ნესვი დავაყოლე. გარეთ რომ გამოვედი, 
ჩემი სულიცა და ხორციც ისევ მაგრძნობინებდნენ ფუსუნთან განშორების ტკივილს. რაღაც 
მომენტში გზა ამებნა. ვიწრო ქუჩაში ნაცნობი სილუეტი შევნიშნე და მთელ ტანში დენმა დამიარა. 
ფუსუნის მეუღლე – ფერიდუნ ბეი გახლდათ. 

– ოოო, გამარჯობა. – მითხრა. 

– რა დამთხვევაა. მე თქვენგან ვბრუნდები. 

– მართლა?! 

კიდევ ერთხელ გამაოცა სიძის ახალგაზრულმა, უფრო სწორად, ბავშვურმა და გულუბყვილო  
გარეგნობამ. 

– ჩვენი წინა შეხვედრიდან, სულ ფილმზე ვფიქრობ. – ვუთხარი. – მართალი ბრძანდებით, 
თურქეთშიც აუცილებელია, ევროპული ფილმების გადაღება, რომლებიც  ხელოვნების ნიმუშები 
იქნება. რაკიღა სახლში არ დამხვდით, ფუსუნს არაფერი ვუთხარი. ერთ საღამოს 

  

ამაზე დაგელაპარაკებოდით. 

ისიც ჩემსავით მთვრალი იყო, მაგრამ ამ წინადადებამ აშკარად აღაფრთოვანა. 

– სამშაბათს საღამოს მოგაკითხავ და სადმე დავსხდეთ. რას იტყვი? – ვუთხარი. 

– ფუსუნსაც წამოვიყვან, თუ წინააღმდეგი არ იქნებით. 

– კი ბატონო, ჩვენი მიზანია, ევროპულის მსგავსი მაღალი დონის ფილმის გადაღება და რომ იქ 
მთავარი როლი ფუსუნმა შეასრულოს. 

ერთმანეთს ვუცინოდით და სამომავლო გეგმებს ვსახავდი, როგორც ძველმა მეგობრებმა იციან 
ხოლმე. კიდევ ერთხელ ჩავხედე ფერიდუნ ბეის მიამიტ თვალებში, დავემშვიდობე და სახლისკენ 
გავემართე. 
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51. ბედნიერება უბრალოდ საყვარელი ადამიანის გვერდით ყოფნაა 

მახსოვს, რომ იმ დღეებში შემიყვარდა ბეიოღლუში სეირნობა, ვიტრინების თვალიერება და 
კინოდან გამოსული ხალხის ყურება. ჩემს უდიდეს სიხარულსა და ბედნიერებას უკვე ვეღარ 
ვფარავდი. ალბათ უნდა შემრცხვენოდა და თავი დამცირებულად მეგრძნო, ფუსუნმა და მისმა 
მეუღლემ მერკანტილური განზრახვით სახლში რომ მიმიპატიჟეს, მაგრამ ისეთი ბედნიერი 
ვიყავი, რომ სირცხვილი გულს არ ეკარებოდა. მთელი ღამე ასეთი სურათი მედგა თვალწინ: 
კინოთეატრ „სარაიში“ ან „იენი  მელექში“   ფილმის პრემიერაა. აღფრთოვანებული 
მაყურებლების წინაშე სცენაზე ფუსუნი    გამოდის მიკროფონით ხელში და განსაკუთრებულ 
მადლობას მიხდის. შემდეგ მეც მიწვევენ. ჩემი გამოსვლისთანავე გარშემო ყველა ჩურჩულებს, 
ახალგაზრდა    მსახიობი აი, ამ პროდიუსერზეა შეყვარებული და მის გამო ქმარიც კი მიატოვაო. 
სცენაზე მე და ფუსუნი ერთმანეთს ვკოცნით და ეს კადრი ყველა გაზეთში ქვეყნდება. 

ეს წარმოსახვა ავადმყოფური იყო და ძილშიც კი არ მეშვებოდა. ალბათ არ არის საჭირო ამაზე 
საუბრის გაგრძელება. ყველა თურქი მამაკაცივით, იმის მაგივრად, რომ ჩემი საყვარელი ქალის 
სურვილები და აზრები გამეგო, მხოლოდ მასზე ოცნებებით ვკმაყოფილდებოდი. ორი დღის  
შემდეგ  ჩეთინ  ეფენდისთან ერთად  „შევროლეთი“ ფუსუნს მივაკითხე. მის თვალებში 
ამოვიკითხე, რომ ჩემი ოცნებები სრულიად უსაფუძვლო იყო, მაგრამ ამანაც კი ვერ გამიფუჭა მისი 
ნახვით მიღებული ბედნიერება. 

ახალგაზრდა წყვილი მანქანის უკანა სავარძელზე დავსვი, თავად კი ჩეთინის გვერდით 
მოვკალათდი. ქალაქის მტვრიან და ოღროჩოღრო ქუჩებს მივუყვებოდით. ყოველ წუთს უკან 
ვიხედებოდი, ვხუმრობდი და უშუალო გარემოს შექმნას ვცდილობდი. ფუსუნს ცეცხლისფერი 
კაბა ჩაეცვა და ზედა სამი ღილი შეეხსნა. ბოსფორის სრუტიდან დაბერილი ნიავი თმას უწეწავდა. 
მანქანა მოკირწყლულ ქუჩას მიუყვებოდა, მე კი თავის თითოეული მობრუნება უდიდესი 
სიხარულით მავსებდა. ბუიუქდერეში რესტორან „ანდონში“ შევედით. სხვა საღამოებისა არ იყოს, 
იმ დღესაც შევნიშნე, რომ ჩვენი შეხვედრების დროს მარტო მე ვღელავდი. 

ხანში შესულმა ბერძენმა მიმტანმა მისვლისთანავე საუზმეული მოგვართვა. ფერიდუნი უმალ 
საქმეზე გადავიდა: – კინო ჩემთვის ყველაფერია, ქემალ ბეი, ჩემს ახალგაზრდობას ყურადღებას 
ნუ მიაქცევთ და უნდობლად ნუ მომეკიდებით. ძალიან გამიმართლა და უკვე სამი წელია, 
„იეშილჩამში“ ვარ. ყველას ვიცნობ,  დეკორაციების მუშად დავიწყე და რეჟისორის ასისტენტიც 
გავხდი. თერთმეტი სცენარი მაქვს დაწერილი. 

– თანაც ყველა გადაღებული და პოპულარულია. – მითხრა ფუსუნმა. 

  

– ფერიდუნ ბეი, სიამოვნებით ვნახავდი მაგ ფილმებს. 

–  რა თქმა უნდა, ვნახოთ. უმეტესობას საზაფხულო კინოთეატრებში უჩვენებენ,  ზოგსაც 

„ბეიოღლუში“. მაგრამ მე ეს ფილმები არ მაკმაყოფილებს. ასეთის გადაღება  რომ მინდოდეს,  
კინოსტუდია  „ქონაქში“  რეჟისორობაც  კი  შემომთავაზეს,   მაგრამ   არ დავთანხმდი, იმიტომ, 
რომ ამგვარი ფილმების გადაღების მომხრე არა ვარ. 
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– კი მაგრამ, ასეთი რა ფილმებია? 

–  კომერციული  მელოდრამები  ადგილობრივ  ბაზარზეა   გათვლილი.   ყოფილხართ როდისმე 
თურქული ფილმის სანახავად კინოთეატრში? 

– ძალიან იშვიათად. 

–  ევროპამოვლილი მდიდრები თურქული ფილმების სანახავად  მარტო  იმიტომ  თუ წავლენ, 
რომ ბევრი იცინონ. ოცი წლის რომ ვიყავი, თავადაც ასე მიმაჩნდა. მაგრამ ახლა უკვე თურქულ 
ფილმებს ძველებურად აღარ დავცქერი ზემოდან და დავცინი. ფუსუნმაც  შეიყვარა თურქული 
ფილმები. 

– თუ ღმერთი გწამთ, მეც მასწავლეთ და იქნებ მეც შევიყვარო. 

– სიამოვნებით. – მიპასუხა სიძემ და გულიანად გადაიხარხარა. – მაგრამ ნუ ჯავრობთ, თქვენი 
დახმარებით რომ გადავიღებთ, ის ფილმი განსხვავებული იქნება. მაგალითად, არ მინდა, 
ფუსუნმა ისეთი გმირი განასახიეროს, რომელიც სოფლიდან ჩამოვა და ფრანგი გუვერნანტი 
ქალის დახმარებით სამ დღეში ელიტრული ქალბატონი გახდება. 

– თანაც ჩემი ხასიათით გუვერნანტთან ჩხუბი მომივიდოდა. – თქვა ფუსუნმა. 

– არც მდიდარი ნათესავებისგან დაჩაგრული კონკია იქნება ჩვენს ფილმში. –  განაგრძო 
ფერიდუნმა. 

– სიმართლე გითხრათ,  დაჩაგრულ  და დამცირებულ  ღარიბ ნათესავს  სიამოვნებით 
ვითამაშებდი. – თქვა ფუსუნმა. 

ამ სიტყვებში ჩემდამი დაცინვა კი არა, ჩემთვის გაუსაძლისად მტკივნეული გულგრილობა და 
ინდიფერენტულობა შეიგრძნობოდა. 

შემდეგ ათას რამეზე ვისაუბრეთ. გავიხსენეთ, ჩეთინ ბეიმ დიდი ხნის წინ „შევროლეთი“ რომ 
გაგვასეირნა, ჩვენს საერთო ნათესავებზე ვილაპარაკეთ: ვინ მოკვდა, ვინ დარჩა და ვინ 
სიკვდილის პირას იყო, ვინ სად ცხოვრობდა და სხვ. ვიკამათეთ, როგორ მზადდება მოლუსკების 
ტოლმა და ეს კამათი იმით დასრულდა, რომ სამზარეულოდან გამოვიხმეთ ბერძენი მზარეული, 
რომელმაც სიცილით  გვითხრა, დარიჩინს ვუშვრებიო. სიძე უკვე მომწონდა კიდეც თავისი 
უშუალობისა და  ოპტიმიზმის გამო. ფერიდუნი ხელიდან არ უშვებდა შესაძლებლობას, რომ 
თავის  ფილმზე ელაპარაკა. ფუსუნი და მისი მეუღლე სახლში დავტოვე და ისევ დავუთქვი 
შეხვედრა ოთხი დღის შემდეგ. 

1976 წლის ზაფხულში ძირითადად რესტორან „ბოღაზში“ ვვახშმობდით და  ფილმებზე 
ვსაუბრობდით. რესტორნის ფანჯრიდან  ბოსფორის სრუტისთვის   თვალის  შევლება დღესაც   კი   
მანერვიულებს,    რადგანაც    ის  დღეები    მახსენდება, ბედნიერებით გაცისკროვნებული ფუსუნის 
წინ რომ ვიჯექი და მისი  გულის მოგებას ვცდილობდი. ვახშმობის დროს ფუსუნი ქმარს უსმენდა, 
რომელიც   ძირითადად თავის ოცნებებს გვიზიარებდა და „იეშილჩამისა“ და თურქი 
მაყურებლების გემოვნებაზე ლაპარაკობდა. მე კი ყოველივე ამას პატივისცემით, მაგრამ ეჭვით 
ვუყურებდი, რადგანაც ჩემი ძირითადი მიზანი თურქეთის საზოგადოებისათვის   „ღირებული 
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დასავლური ფილმის ჩუქება“ ნამდვილად არ იყო. ამიტომაც საქმეს  ვწელავდი და ვეუბნებოდი, 
პირველ ყოვლისა მინდა სცენარი  წავიკითხო-მეთქი. 

ჩემდა გასაკვირად აღმოვაჩინე, რომ  ფერიდუნი  „სათსათის“ ბევრ  თანამშრომელზე 
გაცილებით ნიჭიერი და ყოჩაღი იყო. ერთხელაც ვკითხე: – აბა მითხარი, კარგი თურქული 
ფილმის გადასაღებად რამდენი ფული დაგჭირდება? 

  

მიღებულმა პასუხმა გამაოცა, რადგანაც ეს იმდენად მცირე თანხა აღმოჩნდა, რომ იმით 
ნიშანთაშიში პატარა სახლის ნახევარსაც ვერ იყიდდი. მაგრამ არ ვჩქარობდი. სულ არ 
დაგიდევდით არც სიიაფეს და არც სიძვირეს. გადაწყვეტილება რომ მიმეღო, ფუსუნს კვირაში 
ორჯერ ვეღარ ვნახავდი და ტკივილი ისევ დამტანჯავდა. ამას კი უკვე ვეღარ გავუძლებდი, 
ამიტომაც თავს ვეუბნებოდი, ახლა კი შეგიძლია დაისვენო-მეთქი. 

ვახშმობის შემდეგ ჩეთინს მანქანით ისთინიეში დარიჩინიანი ქათმის ფილეს, ან ემირგანში 
ხალვიანი ნაყინის საჭმელად წავაყვანინებდი ხოლმე თავს. ნაყინს მხიარულად მივირთმევდით 
და სიბნელეში ბოსფორის სრუტის წყლებს გადავცქეროდით. იმ მომენტში მსოფლიოს 
უბედნიერესი ადამიანი ვიყავი. ერთ საღამოს იანიში ერთ-ერთ რესტორანში ფუსუნის წინ ვიჯექი. 
ამ დროს სიყვარულის ჯინებმა თავბრუ დამახვიეს და საბოლოოდ ბედნიერების რეცეპტიც 
შევიმუშავე. მგონია, რომ ეს რეცეპტი ყველამ უნდა იცოდეს: ბედნიერება უბრალოდ საყვარელი 
ადამიანის გვერდით ყოფნაა. (ანუ აუცილებელი არ არის, მაშინვე დაეპატრონო). სანამ ეს 
ჯადოსნური რეცეპტი თავში მომივიდოდა, ბოსფორის სრუტის გაღმა ნაპირს გავცქეროდი, სადაც 
მთელი წინა ზაფხული სიბელთან ერთად გავატარე და მაშინ პირველად შევამჩნიე, რომ 
საშინელი მუცელის სპაზმები აღარ მტანჯავდა. 

ფუსუნის გვერდით ბედნიერებით ვიყავი გაცისკროვნებული და არც კი მახსოვდა, ცოტა ხნის წინ, 
ტკივილისგან გაწამებულს, თავის მოკვლა რომ მინდოდა. ამგვარად, ფუსუნის გვერდით 
ტკივილი მავიწყდებოდა და ნორმალურ ცხოვრებას ვუბრუნდებოდი: უფრო ძლიერი, მტკიცე და 
თავისუფალი ადამიანი ვიყავი. ჩვენი პირველი სამი შეხვედრის შემდეგ უკვე დავიწყე მაგიდიდან 
იმ ნივთების აღება, რომლებიც მარტო ყოფნისას ფუსუნთან შეხვედრებსა და ბედნიერ წუთებს 
მახსენებდა. აი, მაგალითად, ეს პატარა კოვზი რესტორან „ალარკოდან“ წამოვიღე. იმ დღეს მე 
და ფერიდუნმა ვრცლად მიმოვიხილეთ ფეხბურთი, რადგანაც ორივენი ფერნერბაჰჩეს 
ვგულშემატკივრობდით.  ფუსუნს ჩვენი საუბრის თემა  არ  აინტერესებდა,  ამიტომაც  ამ  პატარა 
კოვზს   კარგა ხანს პირში ათამაშებდა. ერთხელ საბჭოთა გემმა ჩაგვიარა ფანჯრის  გვერდით და 
მისი ყურებით გართულს აი, ეს სამარილე დიდხანს ეჭირა ხელში. ჩვენი მეოთხე შეხვედრისას 
ისთინიეში ზეინელისგან ნაყინი ვიყიდეთ, ფუსუნმა ქაღალდი იქვე დააგდო. მე კი თვალსა და 
ხელს შუა დავეპატრონე და ჯიბეში ჩავიდე. ეს ნივთები სახლში მიმქონდა. მაგრამ დედას რომ არ 
მოხვედროდა თვალში, ერთი-ორი დღის შემდეგ „მერჰამეთში“ გადამქონდა და სხვა ჩემთვის 
ძვირფასი ნივთების გვერდით ვალაგებდი. ტკივილი რომ დამეწყებოდა, სწორედ ისინი 
მანუგეშებდა. 

იმ გაზაფხულზე და ზაფხულში მე და დედა ძალიან დავუახლოვდით ერთმანეთს და მანამდე 
უცნობი თანაგრძნობით გავიმსჭვალეთ. ალბათ იმიტომ, რომ მან მამაჩემი დაკარგა, მე  კი  –  
ფუსუნი.  ამ გრძნობამ დაგვასერიოზულა და  უფრო  მიმტევებლები გაგვხადა. მაგრამ არ ვიცოდი, 
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რა იცოდა დედამ ჩემს დანაკარგზე. ნეტავ რას ფიქრობდა, როცა ნაყინის ქაღალდსა და პატარა 
კოვზებს პოულობდა? ან  ჩეთინს რამე ხომ არ წამოაცდენინა?  ზოგჯერ,  როცა   თავს   უბედურად    
ვგრძნობდი, ყოველივე ეს მაინტერესებდა. არ მინდოდა, რომ დედას ჩემ გამო ეღელვა და 
ეფიქრა, რომ შევცდი და ამას სიკვდილამდე ვინანებდი. 

ხანდახან თავს იმაზე უფრო მხიარულად ვაჩვენებდი, ვიდრე სინამდვილეში ვიყავი. ხუმრობითაც 
კი არ ვძრავდი კრინტს იმაზე, რომ მაჭანკლობით ცოლის თხოვნა სასაცილო იყო. ამიტომაც 
სერიოზულად და ყურადღებით ვუსმენდი დედას, როცა ნანახ გოგონებზე მესაუბრებოდა. დედა 
დაღდენების უმცროსი ქალიშივილის ბილურის სანახავადაც წასულიყო. 

– ვერ  წარმოგიდგენია,  რა საშინელება  ყოფილა  გაკოტრებული ცხოვრება.  გოგონა უდავოდ  
ლამაზია,   მაგრამ   ძალიან   დაბალია.   არ  დავუშვებ,    ლილიპუტზე   რომ დაქორწინდე. 

დედა ბავშვობიდან გვაფრთხილებდა, იცოდეთ, 1.65 მეტრზე დაბალი გოგო არ შეირთოთ 
ცოლადო. ამ მიზეზით დაღდენების თემა ჩვენს ოჯახში სამუდამოდ დაიხურა. 

გასულ ზაფხულს „ბიუიქ ადაზე“ სიბელთან და ზაიმთან ერთად კლუბ „ბუიუქში“ მენგერლის 

  

შუათანა ქალიშვილი გავიცანი. დედას ამ ქალიშვილზეც თავისი შეხედულება ჰქონდა: – ეგ გოგო 
ავუნდუქის უფროს ვაჟზე ყოფილა სიგიჟემდე შეყვარებული. ყველა ფიქრობდა, რომ 
დაქორწინდებოდნენ. მაგრამ ბიჭმა მიატოვა და ახლა მთელი საზოგადოება  მხოლოდ ამას 
ლაპარაკობს. 

მთელი ზაფხული დედას წინადადებებს მხარს ვუჭერდი, რადგანაც, ერთი მხრივ, მჯეროდა, რომ 
ეს კვლევები ისეთ შედეგს მოიტანდა, რომელიც მე გამაბედნიერებდა, ხოლო მეორე მხრივ, 
მიმაჩნდა, რომ დედა ამას გულს აყოლებდა და მამაზე დარდს იქარვებდა. ერთხელ დედამ 
სუადიეს აგარაკიდან ოფისში დამირეკა და მითხრა: – მინდა ერთი გოგო გაჩვენო. ყოველ 
საღამოს ჩვენი მეზობლის, ესათ ბეის ტერასაზე  ვხედავ. ამიტომაც დაღამებამდე თუ მოხვალ და 
იმ მხარეს გაივლი, ნახავ. ეგებ მოგეწონოს და გაიცნო კიდეც. 

ამას ისე მეუბნებოდა, როგორც სოფლელებმა იციან ხოლმე მონადირეებისთვის სამწყერაო 
ადგილის ჩვენება. 

დედა ყოველდღე, სულ მცირე, ორჯერ მაინც მირეკავდა ოფისში სხვადასხვა მიზეზით. 
მაგალითად, მეტყოდა: – დღეს კარადაში მამაშენის საზაფხულო თეთრი  ფეხსაცმელი ვიპოვე 
(მისი ცალი აქვე მაქვს გამოფენილი), თავი ვერ შევიკავე და ბევრი ვიტირე. გთხოვ, მარტო არ 
დამტოვო, ნიშანთაშიში ნუ  დარჩები, ამ სიცხეში  აგარაკზე ყოფნა შენც მოგიხდება. ვახშმად გელი. 

ხანდახან სადილად ჩემი ძმაც მოდიოდა თავის ოჯახთან ერთად. სადილის შემდეგ დედა და 
ბერინი ბავშვებზე, ნათესავებზე, ჩვენს ტრადიციებზე, ყოველდღიურად მზარდ ფასებზე, ახალ 
მაღაზიებზე, ტანსაცმელსა და უკანასკნელ ჭორებზე საუბრობდნენ. ამ დროს მე და ოსმანი 
პალმის ქვეშ დავსხდებოდით ხოლმე და ერთმანეთს ველაპარაკებოდით. სწორედ იმ ადგილას, 
სადაც მამა შეზლონგზე წამოწვებოდა, კუნძულებსა და ვარსკვლავებს უყურებდა და თავის 
საყვარელზე ფიქრობდა. ოსმანს ძირითადად საქმეზე ვესაუბრებოდი. ჩემი ძმა ზედმეტი 
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დაჟინების გარეშე მეუბნებოდა: –  ხომ იცი, მე და  თურგაიმ  ფირმა გავხსენით. კარგი იქნება, შენც 
თუ შემოგვიერთდები. შეცდომა  დაუშვი,  ქენანს რომ დაემდურე, მისი მუშაობით ძალიან 
კმაყოფილები ვართ, არაჩვეულებრივი დირექტორი გამოდგა. ბევრი წააგე, ამ საქმეს რომ 
გამოეთიშე. ახლა ბოლო შანსი გაქვს. გაფრთხილებ, მერე ინანებ. მარტო ბიზნესში კი არა, თავს 
საზოგადოებისგანაც შორს  იჭერ. თითქოს ჩვენს მეგობრებს, წარმატებასა და ბედნიერებას 
გაურბიხარ. იქნებ მითხრა, რა გჭირს? 

–  მამას სიკვდილმა და სიბელთან დაშორებამ სულ  მთლად გამომფიტა.  ჩემს  თავში ჩავიკეტე. 
არავისთან ურთიერთობის სურვილი აღარა მაქვს, მარტო ყოფნა მინდა. 

ივლისის ძალიან ცხელი საღამო იყო. ოსმანმა ჩემი სიტყვების შემდეგ ისეთი გამომეტყველება 
მიიღო, რომ აშკარად გიჟად ჩამთვალა. ჩემი ძმა შეიძლება ფიქრობდა კიდეც, რომ 
ნორმალურად არ ვიქცეოდი, მაგრამ იმისა უფრო ეშინოდა, თუ რას იტყოდა ჩემზე საზოგადოება. 
ამის გამო ვერ მიეღო გადაწყვეტილება, ჩემი სიგიჟე თავის სასიკეთოდ გამოეყენებინა, თუ 
შერცხვენოდა. ასე ლოგიკურად მაშინ ვაზროვნებდი, როცა ფუსუნი ახალი ნანახი მყავდა და თავს 
კარგად ვგრძნობდი, მაგრამ რამდენიმე დღის შემდეგ, როცა ჩემი საყვარლის მონატრების 
ტკივილი დამეუფლებოდა, ვერაფერს ვამჩნევდი და მხოლოდ მასზე ვფიქრობდი. დედაჩემი 
ჩემს ამ შინაგან ბრძოლას გრძნობდა, აინტერესებდა, მაგრამ არ უნდოდა, სიმართლე გაეგო. მეც 
მინდოდა გამეგო, ჩემზე რა იცოდა. როგორც ვვარაუდობდი, ფუსუნისადმი ჩემი სიყვარულის 
შესახებ, მე რომ მეგონა, იმაზე მეტი იცოდა. მაგრამ თუკი ასე იყო, საერთოდ არ მსურდა ამის 
გაგება. ზუსტად ისევე, როგორც ფუსუნის ყოველი ნახვის შემდეგ ვაჯერებდი ჩემს თავს 
გულუბრყვილოდ, რომ მისდამი ჩემი სიყვარული ძველებურად ძლიერი აღარ იყო. დედასთან ამ 
საკითხზე საუბრისგანაც თავს ვიკავებდი, რომ ამ სიყვარულის უმნიშვნელობისათვის გამესვა ხაზი. 
იმისათვის, რომ დედაჩემისთვის დამემტკიცებინა ჩემი უკომპლექსობა, ერთხელ სხვათა შორის 
ვუთხარი, მამიდა ნასიბეს ქალიშვილი ფუსუნი მეუღლესთან ერთად რესტორან „ბოღაზში“ 
დავპატიჟე,  შემდეგ  ახალგაზრდა  სიძის დაჟინებით მისი სცენარით გადაღებული ფილმიც 
ვნახეთ-მეთქი. 

– ღმერთმა ქნას, რომ კარგად იყვნენ, – მითხრა დედამ. – ძალიან მეწყინა, როცა გავიგე, 

  

რომ სიძე  დღე და ღამე კინოებზე ოცნებობს და „იეშილჩამელებს“    გვერდიდან  არ შორდებაო. 
თუმცა სილამაზის კონკურსის მონაწილე გოგოსგან მეტს რას მოელი! მაგრამ შენ თუ ამბობ, 
კარგები არიანო.. 

– რა ვიცი აბა, ჭკვიანი ბიჭი ჩანს და… 

– მათთან ერთად კინოს სანახავად დადიხარ? ჰო, რა ვიცი, მაინც ყურადღებით  იყავი. ნასიბე 
მხიარული და ძალიან კარგი გულის კია, მაგრამ მაგარი ინტრიგანია.  იცი, რას გეტყვი, ესათ ბეის 
ტერასაზე დღეს რაღაც წვეულება იმართება, ჩვენც მიგვიწვიეს. წადი, მე კი სავარძელი ლეღვის 
ხის ქვეშ დამიდგი და შორიდან შეგხედავთ. 
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52. ფილმი ცხოვრებასა და ტკივილზე უშუალო უნდა იყოს 

1976 წლის ივნისის შუა რიცხვებიდან ოქტომბრის ბოლომდე საზაფხულო კინოთეატრებში 
ორმოცდაათამდე ფილმი ვნახეთ. აქ ვფენ კინოთეატრების ფოტოსურათებსა და აფიშებს, 
რომლებიც წლების შემდეგ მოვიძიე და შევიძინე სტამბოლელი კოლექციონერებისგან. ისევე 
როგორც რესტორან „ბოღაზში“ ხდებოდა ჩვენი სტუმრობისას, ახლაც ფუსუნსა და მის მეუღლეს 
ჩუქურჯუმაში ვაკითხავდით. ფერიდუნს ქაღალდზე ჰქონდა დაწერილი იმ ადგილის ზუსტი 
მისამართი, სადაც მის ფილმს უჩვენებდნენ. სტამბოლი ბოლო ათი წლის განმავლობაში ისე 
გაიზარდა, იმდენი ახალი უბანი აშენდა და ძველი ვიწრო  ქუჩების მოსახლეობამაც იმგვარად 
იმატა, რომ უცხო უბანში მოხვედრისას გზა ხშირად გვებნეოდა და კითხვა-კითხვით ძლივს 
ვაგნებდით საზაფხულო კინოთეატრს. ამის  გამო კინოში ხშირად ფილმის დაწყებამდე მხოლოდ 
რამდენიმე წუთით ადრე შევდიოდით. ხანდახან ბაღში ისეთი უკუნეთი იდგა, რომ, სანამ 
ლამპიონები არ   აინთებოდა, ვერც კი ვხვდებოდით, სად ვიყავით. 

წლების შემდეგ, საზაფხულო კინოთეატრებსა და მიმდებარე პარკებში თუთისა და ალვის ხეები 
მოჭრეს, საცხოვრებელი სახლები წამოჭიმეს და მწვანესახურავიანი საბავშვო ფეხბუთის 
მოედნები მოაწყვეს. მახსოვს, რომ პირველი ნახვისას გამაკვირვა ამ კინოთეატრების ნახევრად 
დალეწილმა სკამებმა, ჩამომტვრეულმა კედლებმა და შეუხედავმა და 
უბედურგამომეტყველებიანმა მაყურებლებმა. ძირითადად მელოდრამებს ვუყურებდით. 
გარშემო კი თავსაფრიანი დედები, თუთუნის მწეველი მამები და ლომონათის მწრუპავი ბავშვები 
ისხდნენ. ჩემდა უნებურად ფილმის ტრაგიკულ სიუჟეტებს ამ ხალხს ვუკავშირებდი. 

იმ დროის თურქული კინემატოგრაფიისა და მუსიკის მეფე, ორჰან გენჯებაი, პირველად სწორედ 
საზაფხულო კინოთეატრში ვნახე. ეს კინოთეატრი უბნებს, ფენდიკსა და ქართალს შორის, 
ბარაკების უკან, ერთ ბორცვზე მდებარეობდა. მისი კედლები აჭრელებული იყო მემარცხენეების 
დევიზებითა და აფიშებით. იქვე ქართალში, ცემენტის ქარხანა „იუნუსი“ თეთრად  შეეღებათ.  
შენობის  თავზე  მაღალი,  განიერი   საკვამლე მილიდან თოვლივით ქათქათა ბოლი ამოდიოდა, 
რომელიც სიბნელეში  კიდევ უფრო თეთრად ჩანდა და გარემოს ზღაპრულ იერს აძლევდა. 
გეგონებოდათ,  მაყურებელს ათოვსო. 

ფილმში ორჰან გენჯებაი ღარიბ მეთევზეს განასახიერებდა, რომელსაც ძალიან ბაროტი ბატონი 
ჰყავდა. ბატონის გახრწნილმა ვაჟმა და მისმა მეგობრებმა ჯერ კიდევ ფილმის დასაწყისშივე 
გააუპატიურეს მუჟდე არი. შემდეგ ბატონის ბრძანებით, ორჰან გენჯებაის გმირი იძულებული 
გახდა, მუჟდე შეერთო. ამ დროს გენჯებაიმ დიდი ტკივილითა და მწუხარებით შეასრულა 
სიმღერა „დაე, ჩაიძიროს ეს ქვეყანა“, რომელიც მთელ თურქეთში მალევე გახდა პოპულარული. 

მაყურებელი მზესუმზირას მიირთმევდა. ამის გამო ისეთი კნაწაკნუწი ისმოდა,   რომ 

  

თავდაპირველად ისიც კი ვიფიქრე, ხმაური ფაბრიკიდან მოდის-მეთქი. ფილმის ყველაზე 
დაძაბულ მომენტებში, ხალხი გაირინდებოდა და ყველა საკუთარ ტკივილს უსმენდა. თუმცა 
ზოგადად მაყურებელი აქ მაინც გასართობად დადიოდა. შიგადაშიგ ისმოდა მხიარული 
ახალგაზრდების ხუმრობა, რაც აშკარად კარგ ხასიათზე მაყენებდა. ორჰან გენჯებაი მწუხარედ 
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მღეროდა, „სადაც კი ადამიანი გაივლის,  ყველგან  სიბნელეაო“, მაგრამ მის განწყობას 
ვერაფრით ვიზიარებდი. უბედნიერესი ვიყავი, რადგანაც ფუსუნის გვერდით ვიჯექი. ცალი 
თვალით ფილმს ვუყურებდი, მეორეთი –   ფუსუნს, რომელიც მოუხერხებელ ხის სკამზე ჩემ 
გვერდით სუნთქავდა, სიგარეტს  ეწეოდა, ხოლო ორჰან გენჯებაის სიმღერის „ასეთი ბედი 
მხოლოდ საწყლებს   ერგებათო“ დაწყებისას აღელვებით გადაიდო ფეხი ფეხზე. მსიამოვნებდა 
იმის ყურება, თუ როგორ განიცდიდა ნანახს. იმ მომენტში კი, როცა ფილმის გმირი იძულებული 
გახდა, მუჟდე ეთხოვა, ფუსუნს გრძნობით, მაგრამ ცოტათი დაცინვით  შევხედე და გავუღიმე, 
მაგრამ ისე იყო ფილმში ჩართული, რომ ჩემკენ არც კი გამოუხედავს. 

მეთევზე ორჰანი თავის ცოლს არ ეკარებოდა და მისგან თავი შორს ეჭირა, რადგანაც იცოდა, 
რომ ღირსებაშელახული იყო. მუჟდე კი მიხვდა, რომ გათხოვებამაც ვერ მოუშუშა იარები და 
თავის მოკვლა სცადა. ორჰანმა მიუსწრო, საავამყოფოში წაიყვანა და გადაარჩინა, 
საავადმყოფოდან რომ ბრუნდებოდნენ, ცოლს უთხრა, ხელკავი გამომდეო. მეუღლემ კი ჰკითხა: 
განა ჩემ გვერდით სიარულისა არ გრცხვენიაო? ამ დროს ისევ დიდი ტკივილი ვიგრძენი. 
კინოთეატრში სიჩუმე ჩამოვარდა. იგრძნობოდა, რომ გაუპატიურებული, ნამუსახდილი ქალის 
გვერდით სიარული სამარცხვინო იყო. 

მეც შემრცხვა და თანაც გავბრაზდი კიდეც. ნეტა იმიტომ, ქალწულობის თემაზე ასე აშკარად რომ 
საუბრობდნენ, თუ იმიტომ, რომ ამას ფუსუნთან ერთად ვუყურებდი? როცა ამაზე ვფიქრობდი, 
ვგრძნობდი, რომ გვერდით სკამზე ფუსუნიც წრიალებდა. მალე დედების კალთებში 
მოკალათებულ ბავშვებს ჩაეძინათ, წინა რიგების მხიარული მაყურებლებიც დადუმდნენ. ამ 
დროს ფუსუნი ჩემ გვერდით სკამს მკლავით დაეყრდნო. როგორ მინდოდა, ხელზე შევხებოდი.. 

მეორე ფილმის ყურების შემდეგ ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს ჩემი სირცხვილი უკვე 
მთელმა ქვეყანამ გაიგო და ცაზე ვარსკვალვებიც კი დადარდიანდნენ. ორჰან გენჯებაის 
პარტნიორობას ამჯერად შავგვრემანი ლამაზმანი ფერიჰან სავაში უწევდა. გენჯებაი უდიდეს 
ტკივილს ღირსეულად უძლებდა. ამ ფილმის შინაარსი კარგადაა ასახული მის სიმღერაში, 
რომლის მოსმენაც მუზეუმის დამთვალიერებლებს აქვე შეუძლიათ:  „ერთ დროს მე ისე 
მიყვარდი, კარგო, გვერდით იყავ და გნატრობდი მაინც. 

ახლა კი პოვე სხვა სიყვარული, მინდა გისურვო ბედნიერება. 

დაე, მე დამრჩეს დარდი და ტანჯვა, შენ კი – სიცოცხლე, სიცოცხლე მარად!“ 

ფილმის შუა ნაწილში დარბაზი დადუმდა. ალბათ ბავშვებს ჩაეძინათ, მუხუდოს ჭამით გართული 
ახალგაზრდები კი ლაზღანდარობით დაიღალნენ. ვინ იცის, იქნებ იმიტომაც, რომ მაყურებელი 
პატივისცემით იმსჭვალებოდა ორჰან გენჯებაის ტკივილისადმი? 

იქნებ მეც ასე უნდა მოვქცეულიყავი. სანამ უფრო შევრცხვებოდი და გავუბედურდებოდი, იქნებ 
რამენაირად მომეხერხებინა და ფუსუნის ბედნიერებისათვის შორიდან მეცქირა? ფუსუნი ჩემი 
დახმარებით თურქეთის კინოვარსკვლავი თუ გახდებოდა, ტკივილი შემიმსუბუქდებოდა? 

ფუსუნს მკლავი უკვე აღარ ედო ჩემ გვერდით. ორჰან გენჯებაი თავის შეყვარებულს ეუბნებოდა, 
ბედნიერება – შენ, მოგონებები – მეო. ამის პასუხად დარბაზის წინა რიგებიდან ვიღაცამ დაიყვირა, 
შე სულელოო, მაგრამ ამაზე ძალიან ცოტა ვინმეს გაეცინა. ყველანი გავირინდეთ. მაშინ 
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ვფიქრობდი, ფილმი, გარკვეული აზრით, ჭკუის სასწავლებელიც არის, რადგანაც თავისი 
მარცხის ასე ღირსეულად აღიარება მხოლოდ განსაკუთრებული ნიჭის ადამიანებს შეუძლიათ-
მეთქი. ფილმის ყურებისას გასული წლის ზაფხული და შემოდგომა მომაგონდა და 
ჩემდაუნებურად ბოსფორის სრუტეს მივაშტერდი. დრაგოსთან პრიალა თეთრი გემი 
კუნძულებისკენ მიცურავდა და   მხიარული საზოგადოება გადაჰყავდა გასართობად. სიგარეტს 
მოვუკიდე და ფეხი ფეხზე გადავიდე. გაოცებული ვიყავი, რომ ცხოვრება მომწონდა. 
ვარსკვლავებს  ვუყურებდი. მივხვდი, ამ ფილმმა რომ ამაღელვა, 

  

ამაში დიდი როლი იქ მყოფ პუბლიკას მიუძღოდა. აბა, სახლში დედასთან ერთად ფილმს 
ბოლომდეც ვერ ვუყურებდი, ფუსუნის გვერდით კი ამ ყველაფერს სულ სხვა ელფერი ჰქონდა. 

ფილმი დამთავრდა, შუქი აინთო და ჩვენც, სხვა მაყურებლების მსგავსად, უხმოდ დავტოვეთ 
დარბაზი. ეს სიჩუმე აქეთობისასაც არ დაგვირღვევია. ფუსუნმა მეუღლეს მკერდზე თავი დაადო 
და ჩაეძინა. მე უკან არ მიმიხედავს მდუმარედ გავცქეროდი სტამბოლის ჩაბნელებულ ქუჩებს, 
ბარაკებს, კედლის წარწერებს, მაწანწალა ძაღლებსა და დაკეტილ სამიკიტნოებს. ფერიდუნი 
ფილმზე ლაპარაკობდა, მაგრამ მისკენ არ მივტრიალებულვარ. 

ერთ თბილ საღამოს ნიშანთაშის განაპირა ქუჩებს ავუყევით და იჰლამურ ქასრის მახლობელი 
ბარაკების გვერდით ვიწრო და გრძელ პარკში მოწყობილ კინოთეატრ „იენი იფექში“ თუთის 
ხეებქვეშ ვუყურეთ მელოდრამებს „სიყვარულის ტკივილისგან სიკვდილი გიხსნის“ და „მოუსმინე 
ჩემი გულის კვნესას“. ამ უკანასკნელში მთავარ როლს ვარსკვლავი ბავშვი ფაფათია 
ასრულებდა. ფილმებს შორის შესვენების დროს ლიმონათს ვსვამდით. ფერიდუნი კი 
მეუბნებოდა, პირველ ფილმში სინდისგარეცხილი  ბუღალტრის როლის შემსრულებელი ჩემი 
მეგობარია და მზად არის,  ჩვენს  ფილმშიც ითამაშოსო. მაშინ მივხვდი, რომ გამიჭირდებოდა 
„იეშილჩამის“ ფერხულში ჩაბმა, რადგანაც ამის არანაირი სურვილი არ მქონდა და იქ მარტო 
იმისათვის  მივდიოდი,  რომ  ფუსუნის  გვერდით ვყოფილიყავი. 

რამდენიმე სახლის აივანი პარკს გადმოჰყურებდა. ერთ-ერთ მათგანზე შავფარდიანი კარები 
შევნიშნე და მივხვდი, რომ ნიშანთაშის ერთ-ერთი პრესტიჟული ბორდელთაგანი იყო. 
ზაფხულობით გოგონებთან გასართობად მისული მდიდარი კაცები გადმოდგებოდნენ აივანზე 
ძახილით „უი, ვხედავ.. ვხედავ!“ და თურქულ მელოდრამებსა და მუსიკაზე ბევრს ოხუნჯობდნენ. 
ეს სახლი ერთ დროს ცნობილ  მდიდარ ებრაელს ეკუთვნოდა. ახლა კი, როცა გოგონებს 
„კლიენტების“ ლოდინი მობეზრდებოდათ, ზემოთ ადიოდნენ და აივნიდან ფილმს უყურებდნენ. 

შეჰზადებაშის პატარა პარკ „ილდიზში“ კინოდარბაზი „ლა სკალასავით“ სამი  მხრიდან 
ლოჟებით იყო გარშემორტყმული. აქ ვნახეთ ფილმი „ჩემი სიყვარული და  სიცოცხლე“, სადაც 
მდიდარი მამა თავისი ვაჟის სიყვარულის წინააღმდეგი იყო და  ეუბნებოდა: ამ მდაბიოს თუ 
მოიყვან, იცოდე, მემკვიდრეობას წაგართმევ და შენზე უარს ვიტყვიო. 

ქარაგუმრუქში კინოთეატრ  „ჩიჩექის“  გვერდით,  ამავე  სახელწოდების   საზაფხულო 
კინოთეატრში ვნახეთ ჩვენი სიძის, ფერიდუნ ბეის სცენარით   გადაღებული  ფილმი 
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„სიმითების  გამყიდველი“.   ეს   გახლდათ   ხავიერ   დე  მონტეპინის რომან   „პურის გამყიდველი 
ქალის“ ახალი ვერსია. მთავარ როლს ასრულებდა არა  თურქან შორაი, არამედ ფატიმა გირიქი. 
ჩვენ გვერდით აივანზე ოჯახთან ერთად მოსულ მამაკაცს სუფრა გაეშალა და არაყს სვამდა. 
მსახიობის ოსტატობით კმაყოფილი არ  იყო და ყოველი მეორე სცენის შემდეგ გაიძახოდა „აბა, 
თურქანი ასე ითამაშებდა?  კარგი ერთი, თუ ძმა ხარ, ნამდვილად არ გამოუვიდათ!“ როგორც 
ჩანს, მამაკაცს წინა დღესაც ენახა ფილმი, ამის გამო წინასწარ წამოიყვირებდა ხოლმე მომდევნო  
სიტყვებს, რასაც მაყურებლების პროტესტი მოსდევდა: მოკეტე, გვაყურებინე! ეს ყოველივე 
უსიამოვნო გარემოს ქმნიდა და ფილმს კიდევ უფრო აუფერულებდა.  ფუსუნი ამ ყველაფერს 
ამჩნევდა, ხვდებოდა, მეუღლე რომ განაწყენდა და მთელი ძალით მიეკრო. ამის დანახვამ გული 
მატკინა. 

აქეთობას არ მინდოდა, რომ თვალი გამქცეოდა ფუსუნისკენ, რომელიც ქმარს ხან მხარზე 
დაადებდა თავს, ხანაც მუცელზე და ჩაიძინებდა. ჩეთინი მანქანას ყოველთვის ნელა და 
ყურადღებით მართავდა, მე კი ვცდილობდი, თავი უკან არ მიმებრუნებინა და ამიტომ ღია 
ფანჯრიდან ღამის სტამბოლს გავცქეროდი. ზოგჯერ შუა ფილმშიც მიეხუტებოდა ხოლმე ცოლ-
ქმარი ერთმანეთს, რაც საშინელ ტკივილს მგვრიდა. ფილმ „ორ  ცეცხლს  შუას“ მთავარი 
გმირივით ვბრაზდებოდი და დანა კბილს არ მიხსნიდა. ხანაც  ვფიქრობდი, ფუსუნი ამას ჩემს 
გასაბრაზებლად აკეთებს-მეთქი და ამიტომაც მისგან  ამ გამოწვევას ვიღებდი და თავს ისე 
ვიჭერდი, თითქოს არ  მენაღვლებოდა,  ეკრანსა და ფილმს მივაშტერდებოდი და როცა ყველა 
გაიცინებდა, მეც გულიანად გადავიხარხარებდი. ხანაც პირიქით, თურქული ფილმის ნახვით 
უკმაყოფილო   ინტელექტუალივით შიგადაშიგ 

  

ცინიკურად გავიღიმებდი ხოლმე. მაგრამ ჩემი ეს დამცინავი პოზა ძალიან ხელოვნური იყო. 
იშვიათად, ფილმის ყველაზე ემოციურ მომენტებში, ფერიდუნიც გადახვევდა ხოლმე ხელს 
ფუსუნს, მაგრამ ეს რატომღაც არ მაღიზიანებდა. ჭკუა მაშინ მერეოდა, როდესაც ფუსუნი 
ეხუტებოდა. ამ მომენტებში მასზე საშინლად ვბრაზობდი, უგულოდ ვთვლიდი, რადგანაც 
დარწმუნებული ვიყავი, რომ ასე ჩემს გასაღიზიანებლად იქცეოდა. 

აგვისტოს ბოლოს, ყარყატების გუნდმა ბალკანეთიდან აფრიკისკენ აიღო გეზი და სტამბოლს 
გადაუფრინა (შარშან სწორედ ამ დროს იყო, მიღება რომ გავმართეთ ზაფხულის 
გასაცილებლად). ამის შემდეგ ქალაქში წვიმიანი და გრილი ამინდები დაიჭირა. ბეშიქთაშის 
ბაზრის ეზოში დიდ პარკში მოწყობილ საზაფხულო კინოთეატრში ვუყურებდით ფილმს „ერთი  
ღარიბი  გოგონა  შემიყვარდა“.  ფუსუნს ჯემპრი   ეჭირა. შევამჩნიე, რომ ჯემპრის შიგნით ცოლ-
ქმარმა ერთმანეთს ხელი ჩაჰკიდა. მსგავსი რამ სხვა კინოთეატრებშიც განმეორდა. ეჭვიანობამ 
დამახრჩო. ვცდილობდი,  დამევიწყებინა და ამისთვის ყურადღება არ მიმექცია, მაგრამ სხვა 
რამეზე ვერ  ვფიქრობდი. ხან ფეხს გადავიდებდი ფეხზე, ხან სიგარეტს მოვუკიდებდი და ამგვარი  
უწყინარი მოძრაობით ვცდილობდი, ვითომ შემთხვევით, თვალი ცოლ-ქმრისკენ გამეპარებინა, 
რომ დამენახა, ჯემპრის შიგნით ჰქონდათ თუ არა ხელი   ერთმანეთისთვის ჩაკიდებული. გულზე 
ვსკდებოდი, როცა ვფიქრობდი, ცოლ-ქმარია, ერთ სარეცელს იზიარებენ, ერთმანეთის 
მოსაფერებლად უამრავი სხვა საშუალება აქვთ და რაღა აქ, ჩემ თვალწინ იქცევა ასე- მეთქი? 
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ეჭვი და ბოღმა რომ მომაწვებოდა, სისულელედ და მდარე გემოვნების ნიმუშებად მიმაჩნდა არა 
მხოლოდ იმ საღამოს, არამედ ბოლო ხანებში ნანახი ყველა ფილმი. ვხვდებოდი, რომ 
მომბეზრდა რეალური ცხოვრებისგან შორს მდგარი სულელური სიუჟეტების ყურება, სადაც 
შტერი შეყვარებულები ყოველ ხუთ წუთში უაზროდ მღეროდნენ, დამლაგებლები უცებ ცნობილი 
მომღერლები ხდებოდნენ, ხოლო თავსაფრიან სოფლელ გოგონებს ტუჩები ვულგარულად 
ჰქონდათ შეღებილი. უკვე ფერიდუნის კომენტარებიც მაღიზიანებდა – ყველა სათაგადასავლო 
ფილმი დიუმას „სამი მუშკეტერის“ გადამღერებააო, მეუბნებოდა. კონკურენციის გამო 
ფერიქოიში კინოთეატრი 

„არზუ“ იძულებული გახდა, ერთიმეორის მიყოლებით ეჩვენებინა ფილმები „ქასიმფაშელი 
ტრიო“, „სამი უშიშარი მცველი“ და „აკაციების ქვეშ“. ძალიან დავიღალე გაცვეთილი და 
არაფრის მთქმელი სცენებით: წვიმაში ჰულია ქოჩიღითის გმირის ყვირილით: „შეჩერდით, თანჟუ 
უდანაშაულოა, დამნაშავე მე ვარ!“ ან „შენ გაიქეცი, ამათ გზა-კვალს ავუბნევ!“ (ამას ამბობდა 
ეროლ თაში, რომელსაც,  ფერიდუნის თქმით, ჩვენთანაც უნდა ეთამაშა), ან გოგონას ზურგს რომ 
შეაქცევს მამაკაცი, შენ ჩემი მეგობრის შეყვარებული ხარო, ან ბრმა შვილის გამო 
ყველაფრისთვის მზად მყოფი დედებით. მომბეზრდა უსქუდარის სახალხო პარკის  კინოთეატრში 
„გაბზარული გულის“ ანტრაქტში ჯამბაზების ყურებაც. იმდენად გულგრილი ვხდებოდი 
ყველაფრის მიმართ, რომ ჩემზე იმ სცენამაც კი ვეღარ იმოქმედა, სადაც გოგონა ვაჟს ეუბნებოდა: 
„მე – ღარიბი გამყიდველი, შენ კი მდიდარი ფაბრიკანტის ვაჟი ხარო“, ან როდესაც მდიდარი 
ნათესავები თავიანთი  შეყვარებულების –  ღარიბი ნათესავების – სანახავად საკუთარ მძღოლებს 
დაჰყავდათ. 

ეჭვიანობის ქარიშხალი ფუსუნის გვერდით ყოფნის ბედნიერებასაც მიწამლავდა. თუმცა იყო 
ჯადოსნური წუთებიც, როდესაც შემეხებოდა ან მკლავს მომადებდა. ამ დროს ისეთი 
გაცისკროვნებული ვხდებოდი, რომ ვერც კი ვინძრეოდი, რომ ეს ნეტარება არ გამქრალიყო, 
ხანდახან მეგონა, რომ სიამოვნებისგან გული წამივიდოდა. 

ზაფხულის ბოლოს არნავუთქოიში,  ჩამპარკის  კინოთეატრში ვუყურებდით   „პატარა 
ქალბატონს“, რომელიც მდიდარი ქალიშვილისა და მძღოლის სიყვარულის ისტორიას 
მოგვითხრობდა. ჩვენი მკლავები ისევ შეეხო და მიეწება ერთმანეთს. ჩემს სხეულს ჩემთვის 
მოულონელი რეაქცია ჰქონდა. ის იყო მასთან შეხების  თავბრუდამხვევ სიამოვნებაში მთელი 
თავით უნდა გადავშვებულიყავი, როდესაც შუქი აინთო და ხუთწუთიანი შესვენება გამოცხადდა. 
ჩემი სამარცხვინო აგზნების დასაფარად, მუხლებზე ლურჯი ჟაკეტი დავიდე. 

–  ლიმონათი  ხომ  არ  გვეყიდა?  –  იკითხა  ფუსუნმა.  შესვენებაზე ლიმონათისა  და მზესუმზირას 
საყიდლად ძირითადად ქალბატონები მიდიოდნენ მეუღლეებთან ერთად. 

– წავიდეთ, ოღონდ ერთი წუთით, რაღაცას ვფიქრობ და… – ვუპასუხე. 

  

როგორც ლიცეუმის წლებში ვაკეთებდი ჩემი სხეულის უსირცხვილო რეაქციის დასაფარად, 
ახლაც სამწუხარო ამბები: ბებიაჩემისა და მამაჩემის გასვენება, იქამდე ჩემი პანაშვიდი, გასვენება 
და ცივი სამარეც კი წამოვიდგინე. 
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ნახევარ წუთში უკვე შევძელი ფეხზე წამოდგომა. 

– კარგი, წავედით. – ვუთხარი. 

ერთად მივდიოდით და ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს პირველად დავინახე, როგორი 
ლამაზი და ტანადი იყო, როგორ მესიამოვნა ოჯახებს, სკამებსა და მორბენალ ბავშვებს შორის 
მოურიდებლად მის გვერდით სიარული.. გარშემო ყველა მას უყურებდა. უბედნიერესი ვიყავი, 
როცა წარმოვიდგენდი, რომ ზოგს ცოლ-ქმარი ვეგონეთ. გადატანილი ტანჯვა მის გვერდით 
სიარულად მიღირდა. მაშინვე ვიფიქრე, ეს მომენტი ჩემს ცხოვრებაში ერთ-ერთი უბედნიერესია-
მეთქი. როგორც ყოველთვის, ლიმონათის გამყიდველის წინ რიგი არ იყო  მოწესრიგებული. 
ახალგაზრდები, ბავშვები  –   ყველა მიცვენილიყო და ყვირილით ლიმონათს ითხოვდა. უკან 
დავდექით და დაველოდეთ. 

– წეღან ასე სერიოზულად რაზე ფიქრობდი? – მკითხა ცოტა ხნის შემდეგ ფუსუნმა. 

– ფილმი მომეწონა. – ვუპასუხე. – ადრე ამგვარ ფილმებზე ბევრს ვიცინოდი, ახლა კი მართლა 
მომწონს. სწორედ ამაზე ვფიქრობდი, აზრის მოკრეფას ვცდილობდი. 

– მართლა მოგწონს თუ ჩვენთან ერთად ფილმების სანახავად რომ იარო, ამას იმიტომ ამბობ? 

– რა თქმა უნდა, მომწონს. ძალიან ბედნიერი ვარ. ამ ზაფხულს რა ფილმებზეც ვიყავი, 
უმეტესობაში ისეთი რამე დავინახე, რაც ჩემს ტკივილიან განწყობას  შეეფერება  და მანუგეშა. 

– ცხოვრება ამ ფილმებივით მარტივი არ არის. – ფუსუნმა ეს ისე წარმოთქვა, გეგონება, ჩემმა 
იდეალიზმმა შეაშფოთაო. – თუმცა მეც ვერთობი. ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ ჩვენთან ერთად 
დადიხარ. 

სიჩუმე ჩამოვარდა. მინდოდა მეპასუხა, ჩემთვის ისიც კმარა, შენ გვერდით რომ ვარ-მეთქი. ნუთუ 
შემთხვევით მომადო მკლავი? მინდოდა, ეს ყოველივე მისთვის მეთქვა, მაგრამ კინოთეატრის 
ხალხმრავლობა და არსებული სინამდვილე მწარედ მაგრძნობინებდა, რომ ამის თქმა არ 
შეიძლებოდა. ხეებზე დამაგრებული ხმის გამაძლიერებლებიდან ორჰან გენჯებაის სიმღერა 
ისმოდა, იმ ფილმიდან, რომელიც ორი თვის წინ ფენდიქში ვნახეთ. სიმღერა ასე იწყებოდა „ერთ 
დღეს მე ისე მიყვარდი, კარგო“.. რომანტიკულმა მელოდიამ მოგონებები ამიშალა და თვალწინ 
კინოფილმივით  გამიცოცხლა მთელი ზაფხული. გამახსენდა ბოსფორის სრუტის სამიკიტნოები, 
სადაც  დაბინდული თავით ფუსუნსა და ზღვას შევყურებდი აღფრთოვანებით. 

–  ამ  ზაფხულს  ძალიან  ბედნიერი  ვიყავი.  ფილმებმა   თითქოს  გამაკეთილშობილა. 
ცხოვრებაში მთავარი სიმდიდრე კი არ არის.. არამედ,  სამწუხაროდ, ტკივილი და დარდია. ხომ 
მართალი ვარ? 

– ცხოვრებასა და ტკივილზე ფილმი უშუალო უნდა იყოს. – მიპასუხა ფუსუნმა და სახეზე 
რაღაცნაირი მწუხარება გამოეხატა. 

ბავშვებმა ერთმანეთს ლიმონათი შეასხეს და ფუსუნს რომ არ მისწუწებოდა, წელზე ხელი მოვხვიე 
და ჩემკენ მოვწიე. მაგრამ ცოტა ლიმონათი მაინც შეესხა. 
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– ეეე, თქვე ვირიშვილებო! – დაუცაცხანა ვიღაც კაცმა ბავშვებს. შემდეგ თანაგრძნობით 
გამოიხედა ჩვენკენ და თვალი ფუსუნის წელზე მოხვეულ ხელზე დარჩა. 

ამ პარკებში ერთმანეთთან მხოლოდ ფიზიკურ კი არა, სულიერ სიახლოვესაც ვგრძნობდით. 
ფუსუნი უცებ გამისხლტა, ბავშვებს შეერია და ლიმონათს მისწვდა. 

– ერთი ბოთლი ჩეთინ ეფენდისაც წავუღოთ. – თქვა ფუსუნმა და ლომონათი გაახსნევინა. 

  

ფული გადავიხადე და ლიმონათი ჩეთინ ეფენდის მივუტანე, რომელიც ჩვენ გვერდით, ოჯახების 
მხარეს კი არა, მამაკაცების რიგში იჯდა. 

– დიდი მადლობა, როგორ შეწუხდით, ქემალ ბეი. – მითხრა ღიმილით. 

უკან რომ დავბრუნდი, დავინახე, რომ ვიღაც ბავშვი აღფრთოვანებით შესცქეროდა ფუსუნს, 
რომელიც იმ მომენტში ლიმონათს სვამდა. ბავშვმა გაბედულება მოიკრიბა და ჩვენთან მოვიდა. 

– თქვენ მსახიობი ბრძანდებით? 

– არა. 

დღეს ეს უკვე აღარავის ახსოვს, მაგრამ გაგახსენებთ, რომ იმ წლებში, ამ შეკითხვით ხშირად 
მიმართავდნენ შეღებილ, მოვლილ და გაპრანჭულ გოგონებს, რითაც ეუბნებოდნენ, ძალიან 
ლამაზი ხარო. მაგრამ ათიოდე წლის ბავშვი ქვეტექსტების გარეშე, დაჟინებით იმეორებდა: – 
მაგრამ მე რომ თქვენ ერთ ფილმში გნახეთ.. 

– რომელში? 

– „შემოდგომის პეპლებში“. იქაც სწორედ ეს კაბა გეცვათ. 

– ვის როლში? – ჰკითხა ფუსუნმა ღიმილით. აშკარად ესიამოვნა ბავშვის ჩაციება. მაგრამ ბავშვი 
მიხვდა, რომ შეცდა და გაჩუმდა. 

– ერთი ჩემს ქმარს ვკითხავ, ყველა ფილმი იცის და.. 

მეწყინა, რადგანაც ფუსუნმა სიტყვა „ქმარი“ რომ წარმოთქვა,  თვალებით  ფერიდუნს დაუწყო 
ძებნა, რის გამოც ბავშვი და ჩვენ გარშემო მსხდარი მაყურებლები მიხვდნენ, რომ ფუსუნის ქმარი 
არ ვიყავი. მაგრამ არ შევიმჩნიე. მაინც ბედნიერი ვიყავი, რადგანაც მის გვერდით ვიჯექი და 
ერთად ვსვამდით ლიმონათს. 

– მგონი, ბავშვი მიხვდა, რომ მალე ფილმს გადავიღებთ და ვარსკვლავი გახდები.  – 

ვუთხარი ტკბილად. 

– ანუ ბოლოსდაბოლოს ფილმის გადასაღებად ფულს მართლა მოგვცემ? არ გეწყინოს, ქემალ 
აბი, მაგრამ ფერიდუნს უკვე რცხვენია და ამ საკითხზე აღარც  გელაპარაკება. მაგრამ შენი ამ 
გაჭიანურებით ძალიან დავიღალეთ. 

– მართლა? – ვუპასუხე და გავშრი. 
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53. გაბუტვასა და გულგატეხილობას სიკეთე არავისთვის მოუტანია 

ამის შემდეგ დანა კბილს არ მიხსნიდა. იმ მომენტში რასაც განვიცდიდი, „გულის გატეხას“ ეძახიან.   
ამიტომაც   აქ    ვფენ    ფაიფურის    გაბზარულ გულს,     იმისათვის    რომ დამთვალიერებლებმა    
ჩემი    განცდები   გაიზიარონ.     სიყვარულის ტკივილისაგან მღელვარებას, უსასოობასა და 
წუხილს აღარ  ვგრძნობდი, როგორც წინა ზაფხულს. მართალია, მძიმე ტკივილი უკვე სისხლს 
შეერია, მაგრამ ისეთი გაუსაძლისი აღარ იყო, რადგანაც ფუსუნს ყოველდღე თუ არა, 
დღეგამოშვებით მაინც ვნახულობდი. ამიტომაც შევეჩვიე ამ ტკივილით ცხოვრებას   და  
გარკვეული  ჩვევებიც  გამოვიმუშავე.   ამ ყველაფერის გამო კი იმ ზაფხულს  სულ სხვა კაცად 
ვიქეცი. დღეები უკვე ტკივილთან ბრძოლაში აღარ გადიოდა. ვცდილობდი, განცდები წნეხის ქვეშ 
მომექცია და შემეფუთა, და ისე მოვქცეულიყავი, თითქოს არაფერი ხდებოდა. 

  

მაგრამ რაც უფრო კლებულობდა სიყვარულის ტკივილი, მით უფრო მეტად ვგრძნობდი თავს 
დამცირებულად. თუკი მანამდე მეგონა, რომ ფუსუნი ცდილობს, ტკივილი არ ვიგრძნო და ისეთ 
თემებზე საუბრისაგან იკავებს თავს, რომლებმაც შეიძლება თავმოყვარეობა შემილახოს-მეთქი, 
მისი უხეში სიტყვების შემდეგ, ჩემთვის ნათელი გახდა, რომ ვეღარ შევძლებდი, თავი ისე 
დამეჭირა, თითქოს არაფერი ხდებოდა. 

თავში გაუჩერებლად მისი სიტყვები მიტრიალებდა: „ფულს მართლა მოგვცემ.. ჩვენ უკვე 
დავიღალეთ“.. თავსაც ვერ მოვიკატუნებდი, თითქოს ყრუ ვიყავი და ვერ  გავიგე, რა მითხრა, 
რადგანაც ჩემი პასუხი „მართლა?“ მიუთითებდა, რომ მისი სიტყვები გავიგე. ამის გამო ისე ვეღარ 
მოვიქცეოდი, თითქოს არაფერი მოხდა.  სახეზეც მეტყობოდა, რომ ხასიათი გამიფუჭდა. გულში 
განუწყვეტლივ ვიმეორებდი  მის დამამცირებელ სიტყვებს. ხელში ლიმონათი მეჭირა და ჩემს 
ადგილას ისე ვიჯექი, თითქოს მისი სიტყვები არაფრად ჩავაგდე. სინამდვილეში კი ტკივილისგან 
ძლივს  ვინძრეოდი.  მინდოდა  დამემალა, რადგანაც  ჩემთვის  კიდევ  უფრო   დამამცირებელი 
იქნებოდა, თუკი ფუსუნი წყენას შემატყობდა. 

იმისათვის, რომ გულგრილი გამომეტყველება მიმეღო, თავს ვაიძულებდი, ყოველდღიურ 
საკითხებზე მეფიქრა. როგორც ბავშვობასა და ახალგაზრდობაში რამე პრობლემის 
მოსაგვარებლად ვიცოდი, მეტაფიზიკური აზროვნება დავიწყე და ამიტომაც თავს ვეკითხებოდი: 
„ახლა რაზე ვფიქრობ? რაზე და იმაზე, თუ რას ვფიქრობ!“ ეს  ფრაზები რამდენჯერმე გავიმეორე, 
შემდეგ მტკიცედ მივუბრუნდი ფუსუნს და ვუთხარი: –  ცარიელ ბოთლებს ითხოვენ. 

ფუსუნს ლომონათის ცარიელი ბოთლი გამოვართვი, წამოვდექი და გავედი. მეორე ხელში ჩემი 
ნახევრად სავსე ლიმონათი მეჭირა. არავინ მიყურებდა. ჩემი ბოთლიდან ლიმონათი ფუსუნის 
ცარიელ ჭურჭელში გადავასხი. ლიმონათის გამყიდველს კი ჩემი ჩავაბარე და ფუსუნის 
ბოთლით, ახლა აქ რომ მაქვს გამოფენილი, ჩემს ადგილს დავუბრუნდი. 

ფუსუნი თავის ქმარს ელაპარაკებოდა და არაფერი შეუმჩნევიათ. ფილმი ისე დამთავრდა, რომ 
აზრი ვერ გამოვიტანე, რადგანაც აკანკალებული ხელით მეჭირა ბოთლი, რომელსაც რამდენიმე 
წუთის წინ ფუსუნი ტუჩებით ეხებოდა. სხვა რამეზე ვეღარ ვფიქრობდი, მხოლოდ ჩემს სამყაროსა 
და ნივთებთან განმარტოება მინდოდა. ამ ბოთლს წლების განმავლობაში   „მერჰამეთში“   
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საწოლის   გვერდით   ტუმბაზე  ვინახავდი.    მუზეუმის დამთვალიერებლები ალბათ შეამჩნევენ, 
რომ ეს „მელთემის“ ბოთლია. თუმცა შიგ ზაიმის საამაყო ლიმონათი „მელთემი“ არ ესხა. იმის 
გამო, რომ ეროვნულ  ბრენდს  მთელ თურქეთში   უკვე    სახელი   ჰქონდა    განთქმული,    ამ     
დროისათვის     უამრავი ფალსიფიცირებული ლიმონათი გამოდიოდა. 

წვრილი მეწარმეები „მელთემის“  ცარიელ  ბოთლებს  აგროვებდნენ,  შიგ  იაფფასიან საღებავიან 
ლიმონათს არალეგალურად ასხამდნენ და ყიდდნენ. ფერიდუნმა არ იცოდა ჩემი და ფუსუნის 
უსიამოვნო საუბარი. დამინახა, ლიმონათს რომ ვწრუპავდი და მითხრა: – აბი, ლიმონათი 
„მელთემი“ მართლაც რომ საუკეთესოა, რას იტყვი? 

– მაგრამ ეს ნამდვილი „მელთემი“ არ არის. –  ვუთხარი და  ფალსიფიკაციის  ამბავი ვუთხარი. 

– ბაქირქოის განაპირა ქუჩებზე გაზის ბალონების დასატენი ადგილი ვიცი.  „აიგაზის“ იაფფასიანი 
გაზით ტენიან, ერთხელ ჩვენც იქ ვიყიდეთ. ქემალ აბი,  დამიჯერეთ, წვა ნამდვილზე გაცილებით 
უკეთესი ჰქონდა. 

ბოთლი ტუჩებთან მივიტანე და ვუთხარი: – ამასაც ნამდვილზე უკეთესი გემო აქვს. 

მანქანა ქვაფენილს მიუყვებოდა. წინა ფანჯრიდან ლამპიონებით განათებულ ქუჩას ვუყურებდი, 
ხეები და ფოთლები ისე შრიალებდა, სიზმარში რომ გვინახავს. ჩეთინის გვერდით ვიჯექი. ხმის 
ამოღება მიჭირდა, ჩემი უგუნებობა ჩეთინმაც შეამჩნია. ჩვეულებისამებრ ფილმის შემდეგ სიძემ 
ნანახის განხილვა დაიწყო. ჩეთინი ჩვენს საუბარში იშვიათად ერთვებოდა, მაგრამ ალბათ სიჩუმე 
რომ დაერღვია, თქვა, ფილმი რეალობას იყო მოკლებულიო. 

  

–  არც  ერთი  სტამბოლელი  მძღოლი  იმის  ცოლს,  ვისაც  ემსახურება,  ზრდილობის 
ფარგლებშიც კი, ზედმეტს არ გაუბედავს. 

– მაგრამ ეს მძღოლი კი არა, ცნობილი მსახიობი აიჰან იშიკია. – უპასუხა ფერიდუნმა. 

– გასაგებია. – უპასუხა ჩეთინმა. – მეც ამიტომ ვუყურე ფილმს სიამოვნებით, რადგანაც 
გარკვეულწილად, ჭკუის სასწავლებელია.. ამ ზაფხულს რაც კი ფილმები ვნახეთ, ყველა ძალიან 
მომეწონა, მართლაც ბევრი რამ ვისწავლე. 

მე და ფუსუნი ორივე ვდუმდით. ჩეთინის ნათქვამმა „ამ ზაფხულმა“   ტკივილი  უფრო 
გამიძლიერა, რადგანაც გამახსენა, რომ ზაფხული დამთავრდა და ამის გამო ფუსუნთან ერთად 
საზაფხულო კინოდარბაზებში ფილმების სანახავად ვეღარ    ვივლიდი, ვარსკვლავებით 
მოჭედილი ცის ქვეშ მის გვერდით ვეღარ დავჯდებოდი  და მასთან ყოფნის ბედნიერებას ვეღარ 
ვიგრძნობდი. არ მინდოდა, ჩემი განცდები ფუსუნს გაეგო და ამიტომაც მთელი ძალით 
ვცდილობდი საუბარში ჩართვას. მაგრამ პირს ვერ ვაღებდი. ვგრძნობდი, რომ ძალიან ღრმა 
სევდა და წყენა მიპყრობდა. 

ფუსუნის დანახვაც აღარ მინდოდა. ან კი როგორ გამიწევდა გული იმისკენ, ვინც მხოლოდ 
იმისთვის მემეგობრებოდა, რომ მისი ქმრის ფილმი გადამეღო, ანუ მხოლოდ ფულისთვის.. 
ანგარების გამო თავის შორს დაჭერასაც აღარ ცდილობდა. ვგრძნობდი, რომ ასეთი ადამიანი 
უკვე აღარ მხიბლავდა და ამის გამო იოლად შევძლებდი მასთან დაშორებას. 
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იმ ღამით ცოლ-ქმარი სახლთან დავტოვე. მეორე დღისთვის მათთან შეხვედრა არ დამითქვამს. 
შემდგომ სამ დღესაც არ დამირეკავს. მინდოდა მეჩვენებინა, რომ ნაწყენი ვიყავი.  ამას  
„დიპლომატიური  წყენა“   დავარქვი,  რადგანაც  ეს   გრძნობა   იმდენად გულგატეხილობით არ 
იყო გამოწვეული, რამდენადაც აუცილებლობით: საჭიროა, ჩვენი სიამაყე დავიცვათ და 
დავსაჯოთ ის, ვინც ცუდად მოგვექცა, რომ  ამგვარი რამ აღარ განმეორდეს. ფუსუნის სასჯელი ის 
იქნებოდა, რომ მის ქმარს  ფულს არ მივცემდი და ვარსკვლობაზე ოცნება წყალში ჩაეყრებოდა. 
ვნახოთ ერთი, ფილმს თუ არ გადავიღებთ, რა მოხდება-მეთქი, ჩემთვის ვამბობდი. 

განაწყენებულმა მეორე დღიდან უკვე იმის დეტალური წარმოსახვა დავიწყე, თუ როგორ 
განიცდიდა ამ ყველაფერს ფუსუნი. ვიცოდი, რომ ფუსუნს მარტო ფული აინტერესებდა, მაგრამ, 
მიუხედავად ამისა, ჩემს ოცნებებში ფუსუნი იმას კი არ დარდობდა, ფულს ვერ ვიღებთო, არამედ 
იმას, რომ ვერ მნახულობდა. ვინ იცის, იქნებ არ ვცდებოდი და მართლაც ასე იყო.. 

მსიამოვნებდა იმის წარმოდგენა, თუ როგორ ნანობდა ფუსუნი თავის სიტყვებს. ორი დღის 
შემდეგ, როცა სუადიეში დედასთან ერთად უხმოდ ვვახშმობდი, მივხვდი, რომ ფუსუნი ძალიან 
მომენატრა. წყენა უკვე კარგა ხნის დავიწყებული მქონდა. მის სანახავად კი მხოლოდ იმიტომ არ 
მივდიოდი, რომ დამესაჯა და ეღელვა. სადილობისას ვცდილობდი, თავი ფუსუნის ადგილას 
წარმომედგინა და ლოგიკურ დასკვნებსაც ვაკეთებდი: ახალგაზრდა და ლამაზი ქალი რომ 
ვყოფილიყავი, ალბათ როგორ ვინანებდი და რა განცდებში ვიქნებოდი, ჩემი სულელური 
გამოხტომით მდიდარი პროდიუსერი რომ გამენაწყინებინა და ამის გამო ქმრის ფილმში 
ვარსკვლავად გახდომის პერსპექტივა დამეკარგა. სადილობისას დედაჩემი ყოველ წუთს 
მეკითხებოდა: ხორცი რატომ დატოვე? საღამოს გახვალ? ზაფხული დამთავრდა და აღარ ღირს 
თვის ბოლომდე ლოდინი. თუ გინდა, ხვალვე დავბრუნდეთ ნიშანთაშიში.. ეს მერამდენე ჭიქაა?.. 
ეს შეკითხვები ხელს მიშლიდა ფუსუნის ადგილას საკუთარი თავის წარმოდგენაში. 

ნასვამი ვიყავი და ფუსუნზე ვფიქრობდი. ახალი აღმოჩენა გავაკეთე: მართალია, „ფულს 
მართლა მოგვცემ?“.. – ფუსუნის სიტყვები გაგონებისთანავე გულზე მომხვდა, მაგრამ ეს წყენა 
აშკარად შურის საძიებლად გამოვიყენე. მინდოდა, რომ ფუსუნისთვის სამაგიერო გადამეხადა. 
მაგრამ ამ სურვილისა მეშინოდა და მრცხვენოდა. სწორედ,  ამის გამო ვირწმუნებდი თავს, 
ფუსუნის დანახვა აღარ მინდა-მეთქი. ეს აშკარად  საბაბი იყო, რაც საშუალებას   მაძლევდა,   
სამაგიერო   გადამეხადა   და  თანაც    ისე,  რომ   სუფთა გამოვსულიყავი.  თორემ  გულით  
მართლა  კი  არ ვიყავი  ნაწყენი. ამას ყველაფერს 

  

ვაზვიადებდი, იმისათვის რომ თავი გულგატეხილად მეგრძნო და შურისძიების წყურვილისათვის 
მეტი სიღრმე მიმენიჭებინა. მივხვდი თუ არა ამას, გადავწყიტე, ფუსუნისთვის მეპატიებინა და 
სასწრაფოდ მენახა. მალე ყველაფერზე დადებითად დავიწყე ფიქრი. მაგრამ საკუთარი თავი 
უნდა წამექეზებინა, იმისათვის, რომ მათთან მივსულიყავი. 

ვახშმობის შემდეგ, ბაღდადის პროსპექტზე გავედი. განიერ ტროტუარზე უაზროდ მივეხეტებოდი, 
ზუსტად ისე, როგორც ათი წლის წინ ვიცოდი. ვცდილობდი გამეგო, რა მნიშვნელობა ექნებოდა 
ფუსუნისთვის, თუკი მის დასჯას გადავიფიქრებდი. ისევ შევეცადე, ფუსუნივით მეფიქრა და უცებ 
ელდა მეცა, რადგანაც ასეთი აზრი დამებადა: მასავით ჭკვიანი, ლამაზი და მიზანდასახული ქალი 
რომ ვიყო, ქმრის ახალ პროდიუსერს უპრობლემოდ ვიპოვიდი-მეთქი. საშინელი ეჭვი და 
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სინანული დამეუფლა. მეორე დღესვე ვაფრინე ჩეთინი და ვაკითხვინე, რას უჩვენებდნენ 
ბეშიქთაშის პარკის საზაფხულო კინოდარბაზში. გადავწყვიტე, რომ ამ ფილმის ნახვა  
„აუცილებელი“  იყო და  ფუსუნს დავურეკე. „სათსათის“ ოფისში ტელეფონის ყურმილი ხელში 
ავიღე თუ  არა, გული ამიჩქარდა და მივხვდი, რომ, ვისაც არ უნდა ეპასუხა, ვერ შევძლებდი  
ტელეფონით ბუნებრივ ლაპარაკს. 

ფუსუნი მობოდიშებას არც აპირებდა. ამის გამო იძულებული გავხდი, მისთვის დიპლომატიურად 
მეგრძნობინებიდა, რომ ნაწყენი ვიყავი. ამგვარად, ზაფხულის ბოლო საღამოები ფუსუნისა და 
მისი ქმარის გვერდით გართობისა და ზედმეტი საუბრების გარეშე გავატარე. ჩემი მოწყენილობა 
ფუსუნსაც გადაედო. ხანდახან სულაც არ მინდოდა ასე მოქცევა, მაგრამ ფუსუნის გამო 
იძულებული ვიყავი, თავი ასე დამეჭირა და ამის გამო მასზე ვბრაზობდი და მართლა ვღელავდი. 
იმ დროს ვფიქრობდი, უმეტესობისთვის ცხოვრება ბედნიერება კი არა, სიცრუის, წნეხისა და 
სასჯელებისგან შემდგარი ვიწრო ადგილია, სადაც იძულებული ხარ, განუწყვეტლივ რაღაც 
როლი შეასრულო-მეთქი. 

ყველა  ფილმი  გვარწმუნებდა,  რომ  ამ  „ტყუილების  სამყაროდან“   თავის   დაღწევა 

„ბუნებრიობით“ იყო შესაძლებელი. ამ პერიოდში ნანახი ფილმებისა აღარ მჯეროდა და ისინი 
აღარც მაღელვებდა. ბეშიქთაშში კინოთეატრი „ილდიზი“ ზაფხულის ბოლოს უკვე ისეთი 
ცარიელი იყო, რომ ფუსუნის გვერდით  ვეღარ  დავჯექი  და ერთი   სკამის გამოტოვებით  
დავიკავე  ადგილი,  თანაც  ამით  ჩემი  წყენაც გამოვხატე.   თან ცივი ნიავისაგან სულ მთლად 
გავიყინე. ოთხი დღის შემდეგ ფერიქოიში   კინოთეატრ 

„ქულუფში“  ფილმის  მაგივრად,   მუნიციპალიტეტის   მიერ   ღარიბი   ბავშვებისათვის მოწყობილ 
წინდაცვეთის ცერემონიაზე ამოვყავით თავი. ჯამბაზები და  მოცეკვავეებიც ჰყავდათ მოწვეული. 
ცერემონიისათვის საგანგებოდ გამოწყობილი  ბიჭებისა და მათი თავსაფრიანი დედების 
დანახვამ გაგვამხიარულა.    მუნიციპალიტეტის ულვაშიანი თავმჯდომარე ღონისძიებაზე 
გვეპატიჟებოდა ყველას, მაგრამ არ დავრჩით, რადგანაც ორივეს თავი ისე გვეჭირა, თითქოს 
ნაწყენები   ვიყავით და არაფერი გვქონდა სამხიარულო. ყველაზე მეტად იმაზე ვბრაზობდი,  რომ 
ფუსუნიც გაბუსუნებული იყო და თანაც ამას ისე აკეთებდა, რომ ქმარს არ შეემჩნია. 

ექვს დღეს როგორღაც გავძელი, რომ მათთვის არ დამერეკა. კარგი, ფუსუნი არ მირეკავდა, 
მაგრამ მისი ქმარი ერთხელ მაინც ხომ უნდა შემხმიანებოდა. ფილმს თუ არ დავაფინანსებდი, რა 
საბაბით უნდა დამერეკა? მათთან მისასვლელი პირი რომ მქონოდა, ფუსუნისა და მისი 
ქმრისთვის ფული უნდა მიმეცა. ამ სინამდვილეს უკვე თვალს ვუსწორებდი და უნდა მიმეღო. 

უკანასკნელად    ოქტომბრის   დასაწყისში   „პანგალთიში“    საზაფხულო    კინოთეატრ 

„მაჟესტიკში“ წავედით. თბილოდა, ამიტომაც კარგა ბევრი მაყურებელი მოსულიყო. იმედი 
მქონდა, რომ ეს ბოლო საღამო ლამაზად ჩაივლიდა და წყენაც  დაგვავიწყდებოდა. მაგრამ, 
ვიდრე დავსხდებოდით, შევხვდი ჩემი ბავშვობის  მეგობრის დედას, ჯემილე ჰანიმს, რომელიც 
დედაჩემთანაც ახლობლობდა. როგორც გავიგე, გაღარიბებულიყვნენ და ამიტომ რცხვენოდათ 
და თავს დამნაშავედ გრძნობდნენ. ერთმანეთს რომ შევხედეთ, ერთმანეთის მზერაში 
ამოვიკითხეთ: „აქ რა ქარმა გადმოგაგდო?“. 
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– მაინტერესებდა და ქალბატონ მუქერემის სახლის სანახავად მოვედი. – ისეთი ტონით მითხრა 
ჯემილე ჰანიმმა, გეგონება, რაღაც მნიშვნელოვანი აღიარაო. 

  

ვერაფერი გავიგე. ჯერ ვიფიქრე, პარკის გარშემო მდგარი სახლებიდან რომელიღაცაში ვიღაც 
მუქერემი ცხოვრობს-მეთქი. ჯემილე ჰანიმის გვერდით დავჯექი. ფუსუნი და მისი ქმარი ჩვენგან 
ექვსი-შვიდი რიგით წინ დასხდნენ. ფილმი რომ დაიწყო, მივხვდი, რომ მუქერემ ჰანიმის სახლი 
ფილმში გადაღებული შენობა იყო. ეს გახლდათ ცნობილი კოშკი ერენქოიში, რომელიც ფაშის 
შთამომავლებს ეკუთვნოდათ. ბავშვობაში არაერთხელ ჩამივლია ამ სასახლის წინ 
ველოსიპედით. თავი რომ გაეტანათ, დედაჩემის არაერთი ნაცნობი, ძველი ფაშის შთამომავალი, 
ხის ძველ სახლებს „იეშილჩამს“  მიაქირავებდა ხოლმე. ჯემილე ჰანიმი  ფილმ  „სასიყვარულო 
ტკივილის“    სანახავად კი არა, ახალგამდიდრებული ბოროტი მთავარი გმირის სახლისა და 
ოთახების შესაფასებლად იყო მოსული. შემეძლო, ჯემილე ჰანიმისგან ფუსუნის გვერდით 
გადავმჯდარიყავი, მაგრამ ამას არ ვაკეთებდი. უცნაურ სირცხვილს ვგრძნობდი. იმ ბავშვს ვგავდი, 
რომელსაც კინოში მარტოს უნდა წასვლა, მშობლებისგან მალულად. არ მინდოდა, ჩემი 
სირცხვილის მიზეზი გამეგო. 

წყენა და სირცხვილი ერთმანეთს შეერია. ფილმის დამთავრების შემდეგ ფუსუნთან და მის 
ქმართან მივედი. ეს ჯემილე ჰანიმს არ გამოჰპარვია. იმ დღეს ფუსუნს ჩვეულებრივზე მეტად 
ჩამოსტიროდა ცხვირ-პირი. მეც რაღა გზა მქონდა, განაწყენებულის როლი უნდა მეთამაშა. 
მანქანაში საშინელი სიჩუმე ჩამოვარდა. სიტუაცია რომ განმემუხტა ვიფიქრე, ამ ჩემი როლიდან 
გამოვალ, ვიხუმრებ, სულელურად გადავიხარხარებ-მეთქი. ისიც კი წარმოვიდგინე, თითქოს 
მთვრალი ვიყავი, მაგრამ მაინც ვერაფერი ვიღონე. 

მომდევნო ხუთ დღეს მათთვის არ დამირეკავს. მთელი ამ ხნის განმავლობაში სიამოვნებით 
წარმოვიდგენდი, როგორ ჯავრობდა ფუსუნი და მევედრებოდა. ჩემს ოცნებებში ფუსუნის 
სინანულსა და ხვეწნა-მუდარაზე მკაცრ პასუხებს ვაძლევდი. ვეუბნებოდი, ყველაფერი შენი 
ბრალია-მეთქი და დაწვრილებით ჩამოვუთვლიდი თავის შეცდომებს. ყოველივე ამისა ისე 
მჯეროდა, რომ ხშირად უსამართლოც კი ვიყავი. 

უიმისოდ გატარებული ყოველი დღე ჩემთვის სულ უფრო და უფრო გაუსაძლისი ხდებოდა. უკვე 
ნელ-ნელა ვგრძნობდი, რომ მთელ ჩემს სხეულს იპყრობდა ღრმა და მწველი ტკივილი, 
რომელიც წლინახევრის განმავლობაში მღრღნიდა. იმის წარმოდგენაც კი არ შემეძლო, რომ, 
თუკი რაიმე შეცდომას დავუშვებდი, შეიძლებოდა, ფუსუნს დავესაჯე და აღარ მენახა. წყენა 
მარტო ამის გამო მაინც უნდა დამემალა. ეს კი იმას ნიშნავდა, რომ გულშივე უნდა ჩამეკლა. ერთ 
რამეს მივხვდი, გაბუტვასა და გულგატეხილობას არავისთვის მოუტანია სიკეთე. ეს დასკვნა მაშინ 
გამოვიტანე, ღამით ნიშანთაშიში მარტოდმარტო რომ ვსეირნობდი და ჩამოყრილ ყვითელ 
ფოთლებს მივაშრიალებდი. ვიფიქრე, ჩემთვის ერთადერთი გამოსავალი ის იქნება და მხოლოდ 
მაშინ ვიქნები ბედნიერი, თუკი ფუსუნს კვირაში სამ-ოთხჯერ (მინიმუმ ორჯერ) ვნახავ-მეთქი. 
მხოლოდ ასე შევძლებდი ყოველდღიურ ცხოვრებაში დაბრუნებასა და სევდისა და ტკივილისგან 
თავის დაღწევას. უკვე მტკიცედ ვიცოდი, რომ ფუსუნის განაწყენებითა თუ ჩემი გაბუტვით 
უპირველესად თავს ვისჯიდი, რადგანაც, თუკი მას ვერ ვნახავდი, ცხოვრება ჯოჯოხეთად 
მექცეოდა. ნამდვილად ვეღარ შევძლებდი გასული წლის კიდევ ერთხელ გადატანას. ჯეიდას 
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ხელით რომ გავუგზავნე, იმ წერილში მამაჩემის მარგალიტის საყურეებს დავპირდი. ეს საყურეები 
მისთვის აუცილებლად უნდა მიმეტანა. 

მეორე დღეს სადილად ბეიოღლუში გავედი და მარგალიტის საყურეები, თავისივე კოლოფით, 
ჯიბეში აღმოვაჩინე. სამშაბათს, 1976 წლის 12 ოქტომბერს, სტამბოლში ზაფხულივით მზიანი, 
თბილი და ნათელი დღე იყო. გარშემო ვიტრინები ბრჭყვიალებდა. 

„სადი სალიჰის“ რესტორანში სადილობისას თავს გამოვუტყდი, კარგი იქნება,  აქედან 
ჩუქურჯუმაში წავიდე და ნახევარ საათს  მამიდა  ნასიბეს   ველაპარაკო-მეთქი. იმ ადგილიდან 
ჩუქურჯუმამდე შვიდი-ათი წუთის სავალი იყო.   გზად დავინახე, რომ კინოთეატრ „სარაის“ 13:45-
იან სეანსზე ახალი ფილმს  უჩვენებდნენ. თავდაპირველად მომინდა, ნესტიან კინოდარბაზში 
შევსულიყავი და   დროებით მაინც დამევიწყებინა ყოფიერება. მაგრამ 13:40-მდე მაგიდიდან ვერ 
წამოვდექი. შემდეგ ანგარიში გავასწორე და რესტორნიდან გამოვედი. ფეხებმა  ჩუქურჯუმის 
აღმართისკენ თავისით წამიყვანეს. მივდიოდი და კუჭი სადილით მქონდა სავსე, გონება 
სიყვარულით, სული მღელვარებით და გული კი ტკივილით. 

  

ქვემოთ მამიდა ნასიბე ჩამოვიდა და კარი გამიღო. 

– არა, ზემოთ ამოსვლას არ ვაპირებ, მამიდა ნასიბე. – ვუთხარი და ჯიბიდან მარგალიტის 
საყურეები ამოვიღე. – ეს ფუსუნისაა.. მამაჩემის საჩუქარია.. ვიფიქრე, გზად დავუტოვებ- მეთქი.. 

– ახლავე ყავას მოგიდუღებ, ქემალ. მინდა, რაღაც გითხრა ფუსუნის მოსვლამდე. 

ეს სიტყვები ისე წარმოთქვა, რომ ბევრი აღარ ვახვეწე და უკან გავყევი. სახლი მზით იყო 
განათებული, იადონი ლიმონი კი თავის გალიიდან ბედნიერი მიყურებდა. ოთახში მამიდა ნასიბეს 
საკერავი ხელსაწყოები, მაკრატლები და ნაჭრები იყო მიმობნეული. 

– სახლებში საკერავზე უკვე აღარ დავდივარ, ძალიან მთხოვეს და ეს კაბა ერთ დღეში უნდა 
დავუმთავრო. ფუსუნიც მეხმარება, საცაა მოვა. 

ყავა მომართვა და პირდაპირ საქმეზე გადავიდა. 

– გასაგებია, რომ ნაწყენი ხართ და გული გაქვთ გატეხილი, – მითხრა ნასიბემ. –  მაგრამ, ქემალ 
ბეი, ჩემმა გოგონამ  იმდენი  რამ  გადაიტანა,  რომ მის  ჭირვეულობებს უნდა გაუძლოთ, თუკი მისი 
გულის მოგება გინდათ. 

– რა თქმა უნდა.. – ვუპასუხე და ყოვლისმცოდნის გამომეტყველება მივიღე. 

– ეს  როგორ უნდა გააკეთოთ, ჩემზე  უკეთ  იცით.. როგორც გინდათ,  ისე  მოიქეცით, ოღონდაც 
მისი კეთილგანწყობა დაიმსახურეთ. მინდა, რომ არასწორი  არჩევანისგან  გათავისუფლდეს. 

წარბები ავზიდე და გაკვირვებული მზერით შევხედე მამიდა ნასიბეს, თითქოს ვეკითხებოდი, 
არასწორ არჩევანში რას გულისხმობთ-მეთქი. 
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– ნიშნობამდე, ნიშნობის დღესა და მას შემდეგ, მთელი თვეების განმავლობაში  სულ ტიროდა. 
ისე განიცდიდა, რომ ჭამა, სმა, სეირნობა – ყველაფერი შეწყვიტა. აღარაფერი აინტერესებდა. ეს 
ბიჭი კი ყოველდღე ჩვენთან იყო და ანუგეშებდა. 

– ფერიდუნი? 

– ჰო, მაგრამ, ნუ გეშინია, შენზე არაფერი იცის. ჩემი შვილი სასოწარკვეთილებაში იყო, არ იცოდა, 
რა ექნა. ქორწილს თარიქ ბეიმაც მხარი დაუჭირა. ფუსუნი ძლივს დავითანხმეთ. ფერიდუნი 
ფუსუნს თოთხმეტი წლიდან იცნობს. იმ დროს მასზე   უგონოდ იყო შეყვარებული. ფუსუნი კი 
ზედაც არ უყურებდა. ბიჭიც წლების  განმავლობაში მისი გულგრილობის გამო იტანჯებოდა. 
მაგრამ ამჟამად ფუსუნი უწინდელივით აღარ უყვარს (ეს სიტყვები ისეთი ტონით წარმოთქვა, 
აშკარად   მაგრძნობინა, „შენთვის კარგი ამბავიაო“). ფერიდუნს საღამოობით სახლში გაჩერებაც 
კი არ უნდა. ერთადერთი, რაც აინტერესებს, კინოინდუსტრიაა. ასე მგონია, ქადირგის ვაჟთა 
საერთო საცხოვრებლიდან ჩვენთან ცოლის შესართავად კი არა, კინოკაფეებთან ახლოს რომ 
ყოფილიყო, იმიტომ გადმოვიდა. რა თქმა უნდა,  გარიგებული წყვილების მსგავსად, ესენიც 
ერთმანეთს დაუახლოვდნენ, მაგრამ მათი ურთიერთობა სერიოზულად არ უნდა მიიღო. რაც 
ფუსუნს თავს გადახდა, იმ  ყველაფრის შემდეგ, საუკეთესო გამოსავალი მისი გათხოვება იყო, 
ამიტომაც არც ვნანობთ.. 

ამ სიტყვების შემდეგ ნასიბემ ისე მკაცრად გადმომხედა, რომ მაგრძნობინა, „რაც ფუსუნს თავს 
გადახდათი“ არ გულისხმობდა ჩემდამი მის სიყვარულსა და უნივერსიტეტში ჩაჭრას. ამით 
ქორწილამდე ჩვენს ერთად დაწოლაზე მიმანიშნა და ცინიკური   ღიმილით სიამოვნებით 
მაგრძნობინა, ესეც შენ სასჯელიო. აშკარა იყო, ფუსუნმა  გათხოვებით ის დიდი ლაქა მოიწმინდა, 
რაზეც პასუხისმგებელი მე ვიყავი. 

– ყველამ კარგად ვიცით, რომ ფერიდუნი უსარგებლოა და ფუსუნს კარგ ცხოვრებას ვერ 
შეუქმნის. მაგრამ, რას იზამ, ფუსუნის ქმარია. – თქვა ნასიბემ. – უნდა, რომ  ფუსუნი ვარსკვლავი 
გახადოს. წესიერი და კეთილგანწყობილი კაცია. თუკი ჩემი  ქალიშვილი გიყვართ, დაეხმარეთ 
მათ. ფუსუნი ან ვინმე მდიდარი ბებრისთვის უნდა მიგვეთხოვებინა, 

  

რომელიც შებღალული წარსულის გამო მას ყოველდღე დაამცირებდა, ან ფერიდუნისთვის.. 
ჩვენც ეს უკანასკნელი ვარჩიეთ. ჩემს შვილს კინოსამყაროს გაუხსნის. შენ კი დაიცავი ისინი, 
ქემალ. 

– აუცილებლად, მამიდა. 

– ფუსუნი მომკლავს, თუ გაიგებს, ოჯახის საიდუმლო რომ გაგიმხილე. – მითხრა  და გაიღიმა. – 
ქემალ, ფუსუნზე საოცარი გავლენა იქონია იმან, რომ სიბელთან  ნიშნობა ჩაშალე. იმაზეც 
გაგიჟდა, მის გამო ასე რომ გიდარდიათ. ფერიდუნს ოქროს გული კი აქვს, მაგრამ ფუსუნი  მალე  
მიხვდება,  რა  მოუხერხებელი  და   უსარგებლოც არის და აუცილებლად მიატოვებს, თანაც, თუკი 
მის გვერდით იქნები.. ფუსუნს  თავდაჯერებულობას შემატებ.. 
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– ნასიბე მამიდა, ყველაზე ძალიან ის მინდა, რომ, რა ტკივილიც მივაყენე, გატეხილი გული, 
როგორმე გავუმთელო. გთხოვ, დამეხმარეთ, რომ როგორმე თავიდან   მოვიპოვო ფუსუნის 
სიყვარული. – ვუთხარი და მამაჩემის საყურეები მივაწოდე. – ეს ფუსუნისაა. 

– დიდი მადლობა.. – თქვა და ყუთი გამომართვა. 

–  მამიდა ნასიბე.. თქვენთან პირველად  რომ მოვედი, ფუსუნს  მისივე  ცალი  საყურე დავუტოვე, 
მაგრამ თურმე არ უნახავს.. თქვენ ხომ არ გიპოვიათ? 

– არაფერი ვიცი. თუ გინდა, ეს საჩუქარი შენ თვითონვე გადაეცი. 

– არა, არ მინდა. მაგრამ ის საყურე საჩუქარი კი არ იყო, მას ეკუთვნოდა. 

– რომელი საყურე? – მკითხა ნასიბემ. სახეზე გაუბედაობა რომ შემატყო, მითხრა: –  ეჰ, ნეტა 
ყველა პრობლემის მოგვარება საყურით შეიძლებოდეს.. ფუსუნი ავად რომ  იყო, ფერიდუნი 
მოვიდა ჩვენთან. ჩემი შვილი ფეხზე ვერ დგებოდა დარდისგან.  ის  კი არ მოეშვა და ფუსუნი 
ხელკავით ბეიოღლუში წაიყვანა რომელიღაცა ფილმის სანახავად.. ყოველ საღამოს, სანამ 
თავის მეგობრებთან წავიდოდა, ჯერ ჩვენ შემოგვივლიდა, ერთად ვვახშმობდით და 
ტელევიზორს ვუყურებდით. მოკლედ დიდი  ყურადღება გამოიჩინა ფუსუნისადმი.. 

– მე უფრო მეტის გაკეთებაც შემიძლია, მამიდა ნასიბე. 

– ღმერთმა ქნას, ქემალ ბეი. საღამოობით შემოგვიარე. დედა მომიკითხე, იცოდე,  არ გააჯავრო. 

კარებს გავხედე და მივხვდი, რომ უპრიანი იქნებოდა, ფუსუნის მოსვლამდე წავსულიყავი. მათი 
სახლიდან ბედნიერებით გაცისკროვნებული გამოვედი. ჩუქურჯუმის აღმართიდან ბეიოღლუსკენ 
რომ გავემართე, შევნიშნე, გულში წყენის ნასახიც კი აღარ დამრჩენოდა. 

 

54. დრო 

ზუსტად შვიდ წელსა და ათ თვეს დავდიოდი საღამოობით სტუმრად ფუსუნთან ჩუქურჯუმაში. 
პირველად მამიდა ნასიბესთან საუბრიდან თერთმეტი დღის შემდეგ, უფრო ზუსტად, შაბათს, 1976 
წლის 23 ოქტომბერს მივედი, უკანასკნელად კი ჩუქურჯუმაში ფუსუნთან და მამიდა ნასიბესთან 
ერთად ვივახშმე კვირას, 1984 წლის 26 აგვისტოს. ამასობაში ზუსტად 2864 დღე გავიდა, ანუ 409 
კვირა. ჩემი ჩანაწერების მიხედვით ფუსუნის ოჯახთან 1593-ჯერ ვყოფილვარ სტუმრად. ეს ნიშნავს 
რომ კვირაში ოთხჯერ ვიყავი მათთან. მაგრამ არ მინდა იფიქროთ, რომ კვირაში ოთხჯერ 
რეგულარულად დავდიოდი ჩუქურჯუმაში. 

იყო პერიოდი, როცა ფუსუნის ოჯახში ყოველდღე დავდიოდი სტუმრად. ხანაც გავნაწყენდებოდი 
და პროტესტის ნიშნად შედარებით იშვიათად მივდიოდი. ხანდახან კი 

  

იმიტომ არ ვესტუმრებოდი, რომ, მეგონა, ფუსუნის დავიწყებას შევძლებდი. თუმცა უიმისოდ 
(უფრო ზუსტად, მის უნახავად) დიდი-დიდი ათ დღეს გამეძლო, რადგანაც ამ დროის გასვლის 
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შემდეგ ისეთივე გაუსაძლისი ტკივილი და სევდა მიპყრობდა, როგორსაც 1975 წლის 
შემოდგომაზე ვგრძნობდი. ამიტომ, შეიძლება ითქვას, რომ ამ შვიდი წლისა და ათი თვის 
განმავლობაში ქესქინების ოჯახში თითქმის რეგულარულად დავიარებოდი. ისინიც ყოველთვის 
მელოდნენ და, რაც მთავარია, ჩემი მისვლა ყოველთვის წინასწარ ჰქონდათ ნავარაუდები. მეც 
მალევე შევეჩვიე, რომ ქესქინების ოჯახში სასურველი სტუმარი ვიყავი. 

ვახშმად სპეციალურად არ მეძახდნენ, რადგანაც ჩემი ადგილი ყოველთვის მომზადებული 
ჰქონდათ. ეს ფაქტი კი მათამამებდა. ხანდახან დავფიქრდებოდი, ძალიან ხომ არ ვაწუხებ- მეთქი, 
მაგრამ საკმარისი იყო წარმომედგინა, რომ საღამო უფუსუნოდ უნდა გამეტარებინა, მაშინვე თავს 
გავიმხნევებდი ხოლმე, თუ არ მივალ, „უპატივცემულობად“ ჩამეთვლება და არასწორად 
გაიგებენ-მეთქი. 

ჩუქურჯუმაში პირველი ვიზიტებისას თავს შებოჭილად ვგრძნობდი და ვცდილობდი, სახლსა და 
გარემოს შევგუებოდი. ფუსუნს თვალს გავუყრიდი და მზერით ვეუბნებოდი, „აი, მოვედი, 
საყვარელო, აქა ვარ-მეთქი“. პირველად ასეთი გრძნობით მივდიოდი, შემდეგ ნელ-ნელა 
სიმორცხვე დავძლიე. თავს შევუძახებდი, რას იბოჭები, თუკი ფუსუნის გვერდით ყოფნით ასეთი 
ბედნიერი ხარ, რაღა თავსატეხს იგონებ-მეთქი. ფუსუნი კი ამ ყველაფერს ისე უყურებდა, თითქოს 
ასეც უნდა ყოფილიყო, ჩემი ნახვა სიამოვნებდა  და  ტკბილად მიღიმოდა. 

პირველ ხანებში, სამწუხაროდ, იშვიათად ვრჩებოდით მარტონი. მაგრამ, როცა კი 
შესაძლებლობა მომეცემოდა, ვუჩურჩულებდი, ძალიან მომენტარე! ნეტა იცოდე, როგორ 
მენატრები-მეთქი. ფუსუნსაც სიამოვნებდა ეს სიტყვები, რასაც თვალებით მაგრძნობინებდა. 
უფრო მეტი სიახლოვის გამოხატვის საშუალება არ გვქონდა. 

რვა წელს დავდიოდი ფუსუნის ოჯახში (რატომღაც ქესქინებს ვერ ვამბობ) და მათთან ერთად 
ვვახშმობდი. მკითხველი ალბათ გაოცდება, რომ დროის ამ შუალედზე – ათასობით დღეზე – ასე 
მშვიდად ვყვები. მაგრამ მინდა შეგახსნოთ, რომ დრო საოცრად მატყუარა რამ არის და ამიტომაც 
შევეცდები აგიხსნათ, თუ როგორ გავიდა მთელი ეს ხანი. ეს მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ 
მკითხველის პატივისცემა დავიმსახურო, იმისათვის, რომ მან არ მიყუროს, როგორც 
სიყვარულისგან გაუცნაურებულ, შეპყრობილ და საშიშ ადამიანს, რომელიც რვა წლის მანძილზე, 
გრძნობისგან დაბრმავებული, ფუსუნს სახლის კარს უტალახებდა. ეს იმაშიც  დაგეხმარებათ,  რომ 
ფუსუნის  სახლის  ყოფა-ცხოვრება გაიგოთ. 

მოდი დიდი კედლის საათით დავიწყოთ. გერმანული წარმოების ხის ქანქარიანი საათი ფუსუნის 
სახლში კარის გვერდით ეკიდა, მაგრამ მისი დანიშნულება დროის გაზომვა კი არ იყო, არამედ 
ის, რომ ოჯახისთვის შეეხსენებინა, რომ ცხოვრება მარადიულია და არსებობს გარესამყარო. 
ბოლო წლებში დროს უფრო მხიარულად რადიო და ტელევიზია გვატყობინებდა, ამიტომაც 
საათი, ისევე როგორც ქალაქის სხვა ათასობით კედლის საათი, თავის დანიშნულებას კარგავდა. 

დიდი მოწიკწიკე კედლის საათები სტამბოლში პირველად მე-19 საუკუნის ბოლოს გაჩნდა 
დასავლური ყაიდის თავადებისა და ნაკლებად მორწმუნე მდიდარი მუსლიმების სახლებში. 
მეოცე საუკუნის დასაწყისში და რესპუბლიკის დაარსების პირველ წლებში კი დასავლეთის 
მიბაძვით ამგვარი საათები უკვე ქალაქის საშუალო ფენაშიც შემოვიდა მოდაში. ჩემს ბავშობაში 
ჩვენც ასეთივე დიდი მძიმე ხის საათი გვქონდა სახლში სხვა მრავალი ოჯახის მსგავსად. 
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ძირითადად კორიდორში კიდებდნენ ან იმ დივნის თავზე, რომელიც კარიდან კარგად ჩანდა. 
თუმცა იმ დროს ამ საათებს უკვე ცოტა ვინმეღა უყურებდა, რადგანაც ორმოცდაათიან წლებში 
ყველას, ბავშვებსაც კი, მაჯის საათი ეკეთა, სახლში კი გამუდმებით რადიო იყო ჩართული. 
მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ისტორიის დასაწყისში, ანუ სამოცდაათიან წლებში, ტელევიზიამ 
ბევრი ჩვევა შეგვძინა და კედლის საათმაც თავისი ფუნქცია დაკარგა, ბევრგან მაინც ჰქონდათ 
შემორჩენილი ასეთი საათი. ჩვენს სახლში კედლის საათი ყოველი ნახევარი საათის გასვლას 
რეკვით გვამცნობდა, მაგრამ იმის გამო, რომ მისი ხმა არც საწოლ ოთახში აღწევდა და არც 
მისაღებში, ნაკლებად გვაწუხებდა. ალბათ ამიტომ წლების განმავლობაში აზრადაც არ 
მოგვდიოდა 

  

საათის გაჩერება, ყოველდღე სკამზე ვძვრებოდით და ვქოქავდით. ზოგჯერ ღამით, ფუსუნის 
სიყვარულის გამო რომ გამოვთვრებოდი და შემდეგ დარდი გამაღვიძებდა, სიგარეტს 
მოვუკიდებდი და მისაღებში გავდიოდი ხოლმე, სწორედ ამ დროს კორიდორში არაერთხელ 
გამიგონია გონგის ხმა, რაც იმ მომენტში ძალიან მსიამოვნებდა. 

პირველ თვეშივე შევამჩნიე, რომ ფუსუნის სახლში დიდი საათი ხან რეკდა და ხან არა. 
შუაღამემდე ყველანი ტელევიზორის წინ ვისხედით და თურქულ ფილმებსა და რომსა და 
გლადიატორებზე გადაღებულ ძველ კინოებს ვუყურებდით, ზოგჯერ გულში ჩამწვდომ 
სიმღერებს ვუსმენდით. საკმარისი იყო, ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში სიჩუმე 
ჩამოვარდნილიყო, მაშინვე კარის გვერდით დაკიდებული საათის ხმა ჩაგვესმოდა. ამ დროს 
ერთ-ერთი ჩვენგანი, ძირითადად მამიდა ნასიბე, ხანაც ფუსუნი საათისკენ 
მრავალმნიშვნელოვნად გაიხედავდა, თარიქ ბეი კი იტყოდა: – ისევ აუმუშავებია ვიღაცას? 

საათს ხან ამუშავებდნენ, ხან არა. ამის გამო იგი ხან რეგულარულად ჩამოჰკრავდა, ხანაც თვეების 
განმავლობაში დუმდა. ამ დროს გრძნობდი, თუ რა საშინელებაა, როცა სახლში არავინაა და 
სიჩუმეა გამეფებული. ისე, უნდა გითხრათ, რომ საათი რეკდა თუ წიკწიკებდა, დროის გასაგებად 
მას მაინც არავინ უყურებდა. ამიტომაც მისი მუშაობა, წიკწიკი და ხმაური, არაერთხელ გამხდარა 
კამათის საგანი: ხანდახან თარიქ ბეი ეტყოდა მეუღლეს: 

„დაანებეთ თავი, იწიკწიკოს, ვის რას უშავებს, სხვა თუ არაფერი, იმას მაინც გვახსენებს, რომ 
სახლი სახლია!“ ამ აზრს ხშირად ვიზიარებდით მეც, ფუსუნიც, ფერიდუნიცა და იმ დროს ჩვენ 
გვერდით მყოფი სტუმრებიც. ერთი სიტყვით,   კედლის საათი დროის გასახსენებლად და 
ცვლილებების გასაგებად კი არ  გვჭირდებოდა, არამედ პირიქით, იმაში დასარწმუნებლად, რომ 
არაფერი იცვლება. 

პირველ თვეებში ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ შემდგომ რვა წელს არაფერი შეიცვლებოდა და 
მათთან მხოლოდ ვახშამზე ვივლიდი. პირველი სტუმრობისას ფუსუნის ყველა სიტყვა, სახის 
მიმიკა, სახლში გავლა-გამოვლა – ყველაფერი მიკვირდა და სხვას ვერაფერს ვაქცევდი 
ყურადღებას, ამის გამო ზუსტად არ მახსოვს, ქესქინების  საათი როდის წიკწიკებდა და როდის – 
არა. ჩემთვის მნიშვნელოვანი მარტო ის  იყო, რომ მაგიდასთან ფუსუნის გვერდით ვიჯექი, მას 
ვხედავდი, ხანდახან  წარმოვიდგენდი, რომ ვკოცნიდი და ამ დროს თავს უბედნიერეს ადამიანად 
ვგრძნობდი. 
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საათი გვაგრძნობინებდა, რომ არ შევცვლილვართ და ყველაფერი ძველებურადაა და ამიტომაც 
მარტო მისი წიკწიკი და დარეკვის ხმის გაგება კი არა, მისი დანახვაც კი გვსიამოვნებდა. ამას 
გარდა საათი ამ რვა წლის განმავლობაში არაერთხელ გამხდარა თარიქ ბეისა და მამიდა 
ნასიბეს შორის „ცივი ომის“ დაწყების საბაბი. 

– ნეტა ვინ ჭკვიანმა აამუშავა ეს საათი, მთელი ღამე რომ არ მომასვენოს?! –  იტყოდა ხოლმე 
მამიდა ნასიბე. 

ცოტა ხნის შემდეგ კიდევ რომ გავიგონებდით მის ხმას, ახლა თარიქ ბეი გამოეხმაურებოდა. 

– რომ არ წიკწიკებს, ასე მგონია, რომ სახლს რაღაცა აკლია და ცარიელია.. 

1979 წლის დეკემბერში, ერთ ქარიან საღამოს, თარიქ ბეიმ, ძველ სახლშიც ასევე რეკავდაო, 
აღნიშნა. ამის გაგონებაზე მამიდა ნასიბე აპილპილდა: – რით ვერ  შეეჩვიე ჩუქურჯუმას, თარიქ ბეი 
– ეს ბოლო სიტყვები ჩვეულებრივზე ხაზგასმით  გამოთქვა და გაიცინა (ნასიბე ქმარს იშვიათად 
მიმართავდა თარიქ ბეითი). 

ცოლ-ქმარს შორის არსებული ჩუმი დაპირისპირება და კინკლაობა მაშინ უფრო 
გაძლიერდებოდა ხოლმე, როდესაც გონგი უდროო დროს ჩამოჰკრავდა. 

– თარიქ ბეი, ჩემი ჯიბრით შვრები თუ რა არის, სპეციალურად ამუშავებ ამ საათს, რომ არ 
დამეძინოს. – იტყოდა ხოლმე მამიდა ნასიბე. შემდეგ ფუსუნს მიუბრუნდებოდა. –  ფუსუნ, 
გენაცვალე, იქნებ როგორმე გააჩერო.. 

ფუსუნი გაიღიმებდა, მაგრამ სანამ რამეს იზამდა, აუცილებლად გახედავდა თარიქ ბეის. ის ხან  
დაეთანხმებოდა, ხანაც გაჯიუტდებოდა. 

  

– მე არ მივკარებივარ, თავისით ამუშავდა და დაე, თავისითვე გაჩერდეს. 

თუკი მათთან ჩემ გარდა კიდევ ვინმე სხვა სტუმარი ან მეზობელი იყო და ცოლ-ქმრის კამათს 
გამოეხმაურებოდა, მაშინ მათი კინკლაობა უფრო ფართო ხასიათს იღებდა. 

– ოჰ, კარგ დროს მოსულხართ, თქვენს დანახვაზე საათიც ამუშავებულა. – იტყოდა ხოლმე 
მამიდა ნასიბე ირონიულად. 

– ხელი არ ახლოთ, იწიკწიკოს! – შეესიტყვებოდა თარიქ ბეი მკაცრი გამომეტყველებით. 

– მგონი, შიგ ჯინია. 

– თუ ჯინი ამუშავებს, რა უშავს, მაგრამ არ შემიძლია, შუაღამისას ეკლესიის ზარივით რომ 
ჩამოჰკრავს, ძილი მიტყდება და შემდეგ მთელი დღე თავი მტკივა. – არ უთმობდა ნასიბე. 

–  აგატკიოს ერთი, რა უშავს,  დროს თუ დაივიწყებ,  უფრო  მშვიდად  არ  იქნები?   – 

ეუბნებოდა თარიქ ბეი. 
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თარიქ  ბეი სიტყვა   „დროს“  „თანამედროვე   მსოფლიოსა“   და   „ჩვენი    ეპოქის“ მნიშვნელობით 
ხმარობდა – ანუ „დრო“ გამუდმებით იცვლება და ჩვენ კი მისი წიკწიკის მოსმენით ვცდილობთ, ამ 
ცვლილებებისგან შორს ვიყოთო. 

ქესქინების ოჯახში დღის განმავლობაში დროს ტელევიზორით იგებდნენ, რომელიც სულ 
ჩართული ჰქონდათ, ზუსტად ისევე, როგორც ჩვენს ოჯახში 50-60-იანებში – რადიო. იმ დროს შუა 
გადაცემაში, მუსიკა იქნებოდა, დებატები თუ მათემატიკის გაკვეთილი, ყოველ ნახევარ საათში 
ერთხელ რადიოში გონგის „დონ!“ გაისმოდა. ტელევიზიაში  ამგვარად გამოკვეთილი სიგნალი 
საჭირო არ იყო, რადგანაც საღამოობით საათის გაგება ადამიანს მარტო იმისთვის უნდოდა, რომ 
ტელევიზიის პროგრამისთვის ედევნებინა თვალყური. 

აქ ვფენ ფუსუნის მაჯის საათს, რომელსაც, ისევე როგორც თარიქ ბეი თავის ჯიბის საათს, დღეში 
ერთხელ მაინც ასწორებდა ან მის სიზუსტეს ამოწმებდა. ეს ერთგვარი რიტუალი იყო, ყოველ 
საღამოს შვიდ საათზე, თურქეთის ერთადერთ სატელევიზიო არხ TRT-ზე საინფორმაციო 
გამოშვება იწყებოდა. ამიტომაც მთელი ქვეყანა ეკრანზე გამოხატული დიდი საათის მიხედვით 
ასწორებდა დროს. ფუსუნიც შვიდ საათზე სადილობისას თავის მაჯის საათს დახედავდა, ძალიან 
საყვარელ გამომეტყველებას მიიღებდა და მამამისის მიბაძვით საათს მომართავდა. მისი ყურება 
ძალიან მომწონდა. ეს მან ჩემი პირველი სტუმრობიდანვე შეამჩნია, ამიტომაც თავს რომ ასწევდა, 
შემომხედავდა და გამიღიმებდა. 

– ახლა უკვე ზუსტია? – ვკითხავდი ხოლმე. 

– კი, წამი წამზეა. – მეტყოდა ტკბილად და კიდევ უფრო თბილად გამიღიმებდა. 

როგორც შემდეგ მივხვდი, ამ რვა წლის განმავლობაში ქესქინების ოჯახში მხოლოდ ფუსუნის 
სანახავად კი არ დავდიოდი სტუმრად, არამედ იმიტომაც, რომ მათი ცხოვრებით მეცხოვრა. მათი 
ყოფის მთავარი თავისებურება კი „დროის მიღმა“ ყოფნა  გახლდათ. სწორედ ამას 
გულისხმობდა თარიქ ბეი, როდესაც ცოლს ეუბნებოდა „დრო დაივიწყეო“. მინდა, რომ მუზეუმის 
დამთვალიერებლებმა ნახონ ქესქინების ოჯახის ეს ძველი ნივთები: გაფუჭებული და 
გაჩერებული სადგამიანი და მაჯის საათები,  იმისათვის, რომ უკეთ შეიგრძნონ „დროის მიღმა“ 
ყოფნის თავისებურებები. ეს   გახლდათ დროის სული, რომელსაც შევიგრძნობდი ქესქინების 
ოჯახში სტუმრობისას. 

ვგრძნობდი, რომ ამ განსაკუთრებული სულის გარდა, რადიოს, ტელევიზიისა და ინფორმაციის 
იქით არსებობდა განსაკუთრებული „დრო“, რომელიც გარე სამყაროსთან  ჩვენს კავშირზე 
მიუთითებდა. 

ფუსუნს არსად აგვიანდებოდა, არც საქმიანი შეხვედრები ჰქონდა და არც მოსასწრები საქმეები. 
მაგრამ საათს, პენსიონერი მამის მსგავსად, ყოველთვის აკურატულად ასწორებდა. მგონია, რომ 
ამას სახელმწიფოსადმი განსაკუთრებული პატივისცემის გამოსახატავად აკეთებდა, რადგანაც 
ეკრანზე საათსაც ისევე ვუყურებდით, როგორც ღამით, ტელევიზიის მაუწყებლობის 
დასრულებისას ეკრანზე გამოხატულ დროშასა   და 
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ჰიმნს. ეს იყო ერთგვარი სიმბოლო. ვგრძნობდით, რომ ახლა ტელევიზორის წინ ზის 
მილიონობით ჩვენნაირი ოჯახი, რომელსაც ხალხს ვუწოდებთ და ეს გვაგრძნობინებდა, თუ 
რაოდენ დიდი და ძლიერი აპარატია სახელმწიფო, ხოლო ჩვენ მისი ერთი პატარა ნაწილი ვართ. 
სახელმწიფო დროის, დროშებისა და ათათურქის შესახებ პროგრამების ყურებისას, 
ვხვდებოდით, რომ ჩვენი ყოველდღიური ყოფა-ცხოვრება სახელმწიფოებრივი საქმეებისგან 
ძალიან შორს იყო. 

არისტოტელე ერთმანეთისგან განასხვავებს ფიზიკურ წამსა და დროს. მისი აზრით, თითოეული 
წამი დაუშლელ ატომებს ჰგავს. დრო კი ხაზია, რომელიც დაუშლელი ატომებისგან შედგება. რაც 
უნდა გვარიგოს თარიქ ბეიმ, დრო დაივიწყეო, ის მხოლოდ სულელებსა და ჭკუასუსტებს არ 
ახსოვთ. ადამიანი ზოგჯერ ცდილობს, ბედნიერი იყოს და დრო დაივიწყოს. იმ მკითხველებს კი, 
ვინც ალმაცერად შეხედავს ფუსუნისადმი ჩემს სიყვარულსა და რვა წლის განმავლობაში 
ჩუქურჯუმაში ჩემს სტუმრობას, ვთხოვ, რომ ერთმანეთში არ აურიონ დროის დავიწყება და 
საათისა და კალენდრის უგულებელყოფა. რადგანაც საათები და კალენდარი დავიწყებული 
დროის გასახსენებლად კი არ არის შექმნილი, არამედ მისი ძირითადი დანიშნულება 
საზოგადოების ორგანიზებაა. ყოველ საღამოს, როცა საინფორმაციო გამოშვების დაწყებამდე 
ეკრანზე შავ-თეთრი საათი გამოჩნდებოდა, დრო კი არა, ის წუთები გვახსენდებოდა, რომლებიც 
სხვა ადამიანთან გვაკავშირებდა. როგორც უკვე გითხარით, ფუსუნი ტელევიზორში საათის 
გამოჩენისთანავე მაჯის საათს დახედავდა და გაიღიმებდა. ამას დროის გასაგებად არ შვრებოდა. 
შეიძლება ფუსუნს იმიტომ ეღიმებოდა, რომ მისი საათი ზუსტი იყო, ანდა იმიტომ, რომ გაასწორა. 
ვინ იცის, იქნებ იმიტომაც იღიმებოდა, რომ იცოდა   –  დიდი სიყვარულით ვუმზერდი. ცხოვრებამ 
მიჩვენა, რომ ზოგადად გვიმძიმს დროის გახსენება. დროის ხაზი, რომელიც წამებს აერთიანებს, 
სინანულითა და მწუხარებით  გვავსებს, რადგანაც გვახსენებს, რომ ეს ხაზი აუცილებლად 
სიკვდილით  დასრულდება, ხოლო განვლილი ცხოვრება, როგორც წესი, დიდი შინაარსით არ  
გამოიჩევა ხოლმე. ეს კი ტკივილს კიდევ უფრო  გვიძლიერებს.  ამიტომაც  მთელი   ამ  ხნის 
განმავლობაში 

„კონკრეტული წამითა“ და იმწუთიერი მომენტით ვცხოვრობდი, რადგანაც ჩუქურჯუმაში 
საღამოობით სტუმრობისას ფუსუნის ერთი გაღიმებით მიღებული  ბედნიერება საუკუნეს 
მყოფნიდა. ჩემი სტუმრობის პირველივე დღეებიდან მივხვდი,  რომ ქესქინების ოჯახში მივდიოდი 
იმ ბედნიერების განსაცდელად, რომელიც მთელი  დარჩენილი ცხოვრების მანძილზე  
მეყოფოდა  და  ამიტომაც  ამ  სანუკვარი   წუთების გასახსენებლად მათი სახლიდან მიმქონდა და 
ვინახავდი ნივთებს, რომელსაც ფუსუნი ეხებოდა. 

ერთ საღამოს, ტელევიზიის პროგრამის დასრულების შემდეგ ვუსმენდი თარიქ ბეის, რომელიც 
ყარსის ლიცეუმში გატარებულ ახალგაზრდობასა და მასწავლებლობის წლებს იხსენებდა. 
პედაგოგის მცირე ხელფასის, მარტოობისა და რთული პირობების მიუხედავად, თარიქ ბეი იმ 
დროს ტკბილად იგონებდა. ამის მიზეზი კი, როგორც ზოგადად გვგონია, ის კი არ იყო, რომ 
წარსულის ცუდი მოგონებები წლების შემდეგ კარგად გვახსენდება, არამედ ის, რომ იმ ცუდი 
პერიოდიდან მხოლოდ კარგს ვიხსენებთ. სწორედ ამიტომ მიჩვენა დიდი სიყვარულით თარიქ 
ბეიმ ყარსში შეძენილი აღმოსავლურ- დასავლური საათი, რომლის ცალი მხარე არაბული 
ციფრებით იყო დამშვენებული, მეორე კი ლათინურით. 
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მინდა ჩემი საკუთარი მაგალითიც მოგიყვანოთ. ფუსუნი 1982 წლის აპრილიდან ატარებდა 

„ბურენის“ ფირმის მაჯის საათს და მის ყოველ დანახვაზე თვალწინ მიცოცხლდებოდა მისი 
ოცდამეხუთე დაბადების დღე.  ეს საათი  კოლოფიდან  რომ  ამოვიღე,   ფუსუნმა სამზარეულოს 
გაღებული კარის უკან მშობლებისგან მალულად ლოყაზე მაკოცა (მეუღლე ფერიდუნი სახლში 
არ იყო). შემდეგ ყველანი მაგიდას მივუსხედით და   ფუსუნმა მხიარულად უჩვენა ჩემი საჩუქარი 
თარიქ ბეისა და მამიდა ნასიბეს, რომლებმაც დიდი მადლობა გადამიხადეს. ჩემთვის ბედნიერება 
ამგვარი დაუვიწყარი  წუთების ხელახლა განცდაა. თუკი შევძლებთ, რომ დროს 
არისტოტელესავით არ შევხედოთ და იგი ჩვენგან განცდილი ამგვარი მნიშვნელოვანი წამების  
ერთობლიობად აღვიქვათ, მაშინ ჩემი სიყვარულის გვერდით გატარებული  რვა   წელი 
უცნაურად და უაზროდ აღარ მოგვეჩვენება და მივხვდებით, რომ ეს იყო   ფუსუნის გვერდით 
გატარებული 1593 ბედნიერი საღამო. ერთი სიტყვით, დღეს ყველაზე ბედნიერად მაგონდება 
ჩუქურჯუმაში გატარებული ყოველი საღამო,   ყველაზე  რთული,  ყველაზე  უიმედო  და  ყველაზე 

  

შეურაცხმყოფელიც კი. 

 

55. ხვალაც შემოიარეთ, ისევ „დავსხდეთ“ 

ფუსუნის სახლში ჩეთინს მამაჩემის „შევროლეთი“ დავყავდი. ამ რვა წლის განმავლობაში 
თითქმის არ დამირღვევია ეს წესი, რამდენიმე გამონაკლისის  გარდა. ეს გახლდათ ჩეთინის 
ავადმყოფობა, ბაირამები, ნიაღვრით გადაკეტილი გზები, მანქანის გაფუჭება და ა.შ. ჩეთინი 
პირველივე თვეებიდან შეეჩვია უბნის ყავახანებსა და ჩაიხანებს და ყველას დაუმეგობრდა. 
მანქანას ქესქინების სახლის მახლობლად  ყავახანა „შავ ზღვასთან“ ან ჩაიხანა „აქშამთან“ 
დააყენებდა და იქ მყოფ საზოგადოებასთან ერთად უყურებდა ხოლმე ტელევიზორს. ზოგჯერ 
გაზეთებს კითხულობდა, ხან საუბრობდა, ხანაც ნარდს თამაშობდა. უბანს უკვე გაეგო, ვინც 
ვიყავით და, როგორც თავად მიყვებოდა (შეიძლება ალამაზებდა კიდეც), ყველას ვუყვარდი და 
პატივს მცემდა, რადგანაც არ ვივიწყებდი და ყურადღებას არ ვაკლებდი ღარიბ შორეულ 
ნათესავებს. 

თავისთავად ამ რვა წლის განმავლობაში იყვნენ ისეთებიც, ვინც ამბობდა, რომ სულ სხვა ბნელი 
მიზნები ამოძრავებსო. გავრცელებული ჭორების ნაწილს აქვე ჩამოგითვლით: თითქოს იქაური 
ძველი სახლების დანგრევა და მათ მაგივრად კორპუსების წამოჭიმვა მინდოდა, ან ვითომ ჩემი 
ფაბრიკებისთვის იაფ მუშახელს ვაგროვებდი, დეზერტირის იარლიყიც მომაკრეს. იმასაც 
მიგონებდნენ, თითქოს თარიქ ბეის უკანონო შვილი ვიყავი (ანუ ფუსუნის უფროსი ძმა). უბნის 
საღად მოაზროვნე უმრავლესობამ კი ნასიბე მამიდასგან კარგად იცოდა, რომ ფუსუნის შორი 
ნათესავი ვიყავი და მათთან ფერიდუნის ფილმის გადასაღებად დავდიოდი. ჩუქურჯუმის 
მოსახლეობის ეს ნაწილი ჩემდამი აშკარად კეთილად იყო განწყობილი, ამას ჩეთინის ნათქვამიც 
მოწმობდა. ჩემი სტუმრობის მეორე წლიდან თავს უკვე ნახევრად ამ უბნელად ვთვლიდი. 
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ჩუქურჯუმაში ჭრელი მოსახლეობა ცხოვრობდა: გალათის პორტის მუშები, წვრილი ვაჭრები, 
რომლებსაც ბეიოღლუს განაპირა ქუჩებზე პატარა მაღაზიები და რესტორნები ჰქონდათ, 
მიმტანები, ბოშები, ქურთები, ბერძნები, ერთ დროს ბანქალარის პროსპექტზე რომ მუშაობდნენ, 
იტალიელი და ლევანტელი წვრილი მოხელეების გაღარიბებული შთამომავლები, საწყობებისა 
და საცხობების მუშები, მძღოლები, ფოსტალიონები, გამყიდველები და უნივერსიტეტის ღარიბი 
სტუდენტები.. ეს ხალხი განსხვავდებოდა ფათიჰის, ვეფისა და ქოჯამუსტაფაფაშის ტრადიციული 
მუსლიმური უბნების მოსახლეობისგან. ჩემს მანქანას უბნის ახალგაზრდები ინტერესით 
უყურებდნენ. უბანში ჭორები და ამბები სწრაფად ვრცელდებოდა, მაგრამ ჩემდამი რაღაცნაირ 
სოლიდარობას ვგრძნობდი. 

ფუსუნის, ანუ ქესქინების სახლი ჩუქურჯუმის პროსპექტისა და ვიწრო ქუჩა დალგიჩის კუთხეში 
იდგა. როგორც რუკიდანაც ჩანს, აღმართს თუ აუყვებით, ათ წუთში ბეიოღლუში, პროსპექტ 
ისთიქლალზე აღმოჩნდებით. ზოგჯერ ღამით მანქანის უკანა სავარძელზე მოვკალათდებოდი, 
სიგარეტს ვეწეოდი და მაღაზიებსა და ქუჩაში მოსიარულე ხალხს ვაკვირდებოდი. საცოდავი 
სანახავი იყო ქვაფენილიანი ქუჩის გასწვრივ მიწყობილი ხის ბარაკები, სადაც საბერძნეთში 
რეპატრირებული ბერძნების ცარიელ სახლებში თვითნებურად შესახლებული ქურთები 
ცხოვრობდნენ. შიგადაშიგ ღამის გასართობ ადგილებსაც  ნახავდით:  სამიკიტნოებს,  
პავილიონებს,  რომლებიც  თავიანთ  თავს 

„სასმელიან  კაზინოს“   უწოდებდნენ,   ბუფეტებს,   სასადილოებს,     „სპორტ-ტოტოს“ 
ფილიალებს, სიგარეტის ჯიხურებს, სადაც ამერიკული სიგარებისა და თვით ნარკოტიკის შოვნაც 
კი შეიძლებოდა, მუსიკალური კასეტების მაღაზიებიც კი გვიანობამდე მუშაობდა. ეს ყოველივე, 
მიუხედავად იმისა, რომ ცუდი შესახედავი იყო, ძალიან მომწონდა. რა თქმა უნდა, ეს იმ დროს, 
როდესაც ფუსუნისგან ბედნიერი და  გახარებული ვბრუნდებოდი, თორემ, როდესაც 
იმედგაცრუებული ვიყავი, გარშემო  ვერაფერს ვხედავდი და უკანა სავარძელზე მისუსტებული 
ვეგდე. ასე ძირითადად  ჩემს სტუმრობათა პირველ წლებში  ვიყავი. 

  

ჩეთინი ნიშანთაშიში შვიდისკენ მაკითხავდა. ჰარბიეში, თაქსიმსა და სირასელვილერში ცოტა 
ხნით საცობში გავიჭედებოდით ხოლმე, შემდეგ ჯიჰანგირისა და ფუირუზაღას ვიწრო ქუჩებისკენ 
მოვუხვევდით და ჩუქურჯუმის აბანოებთან მივიდოდით. გზად რომელიმე მაღაზიასთან 
შევჩერდებოდით და ერთ კოლოფ ტკბილეულს ან ლამაზ თაიგულს ვყიდულობდი. ყოველ 
ჯერზე არა, მაგრამ თითქმის ყოველი მეორე სტუმრობისას ფუსუნისთვის პატარა საჩუქარი 
მიმქონდა. ეს იყო ძირითადად ქაფალიჩარშიში ან ბეიოღლუში ნაყიდი პეპელა-ბროში ან ლამაზი 
თმის სამაგრი და ყოველგვარი ცერემონიის გარეშე გადავცემდი. 

ხანდახან, როცა გზები ძალიან გაჭედილი იყო, დოლმაბაჰჩედან მარჯვნივ, ბოღაზქესენის 
პროსპექტისკენ გავუხვევდით. ამ რვა წლის განმავლობაში, როგორც კი მანქანა ქესქინების 
ქუჩაზე შეუხვევდა, გული მიჩქარდებოდა, ზუსტად ისევე, როგორც დილაობით დაწყებით 
სკოლაში სიარულის დროს. ეს შეგრძნება გახლდათ რაღაც საშუალო ბედნიერებასა და 
მღელვარებას შორის. 

თარიქ ბეიმ ჩუქურჯუმაში სახლი იყიდა ბანკის სესხით, მას შემდეგ, რაც ნიშანთაშიში ქირის 
გადახდით დაიღალა. ქესქინების ბინა მეორე სართულზე იყო. ჰქონდათ კიდევ პატარა ოთახი 
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პირველ სართულზე, რომელსაც აქირავებდნენ. რვა წლის განმავლობაში პრაქტიკულად იქ 
მცხოვრები არავინ დამინახავს და ამიტომაც ჩემი თავგადასავლის თხრობისას მათზე 
ყურადღებას ვერ გავამახვილებ. შემდგომში ისიც გახდა ჩემი მუზეუმის ნაწილი. ამ პატარა ოთახს 
შესასვლელი დალგიჩის ქუჩიდან ჰქონდა, ამის გამო იქ მცხოვრებთათვის თვალიც არ 
მომიკრავს. მარტო ის მახსოვს, რომ ერთხანს იქ ქვრივი ცხოვრებდა თავის ქალიშვილ აილასთან 
ერთად, რომელსაც საქმრო ჰყავდა ჯარში გაწვეული. ფუსუნი მასთან მეგობრობდა და 
ბეიოღლუს კინოებშიც დადიოდნენ ერთად. თუმცა ფუსუნი მასაც, ისევე როგორც უბნის სხვა 
მეგობრებს, მიმალავდა. 

ქესქინების სახლს შესასვლელი პირდაპირ ჩუქურჯუმის აღმართიდან ჰქონდა. პირველ თვეებში 
კარს ყოველთვის მამიდა ნასიბე მიღებდა. ამისათვის ის ქვემოთ ჩამოდიოდა. აქვე შევნიშნე, რომ 
სხვა დროს კარის გასაღებად ყოველთვის ფუსუნს გზავნიდნენ. ამგვარად, პირველი 
სტუმრობების დროს აშკარად მაგრძნობინებდნენ, კარგად ვიცით, რისთვის დადიხარო. 
თავდაპირველად მეგონა, რომ ფუსუნის ქმარი, ფერიდუნი, ჩვენზე არაფერს ეჭვობდა. თარიქ ბეი 
კი სულ სხვა სამყაროსა და განზომილებაში დაფრინავდა, ამიტომაც მისი განწყობა ნაკლებად 
მაინტერესებდა. 

აი, მამიდა ნასიბემ კი ყველაზე ყველაფერი იცოდა და როგორც კი კარს გამიღებდა, ცდილობდა, 
უსიამოვნო სიჩუმის განსამუხტად რაღაც თემაზე ესაუბრა. ეს ძირითადად იმ დღის საინფორმაციო 
გამოშვებას შეეხებოდა. მინდა, რამდენიმე ამგვარი ფრაზა ჩამოგითვალოთ: „გაიგეთ,  
თვითმფრინავი  რომ  გაუტაციათ?“  „ავტობუსის   ავარია გვიჩვენეს. .“,   „პრემიერ-მინისტრის  
ეგვიპტეში  ვიზიტს  ვუყურებთ“   და    ა.შ. თუკი საინფორმაცო გამოშვება ჯერ არ იყო დაწყებული, 
მამიდა ნასიბე,  დაზეპირებულივით, ყოველთვის ერთი და იმავე ფრაზით მეგებებოდა: „რა კარგ  
დროს მოხვედით, წუთი- წუთზე საინფორმაციო გადაცემა დაიწყება“, ხანაც მეტყოდა „თქვენ რომ 
გიყვართ, ზუსტად ის ღვეზელი „სიგარეტი“ გამოვაცხვე“ ან კიდევ „ამ  დილით მე და ფუსუნმა ვაზის 
ფოთოლში ისეთი ტოლმა გავახვიეთ, რომ თითებს  ჩაიკვნეტ“. თუკი ჩავთვლიდი, რომ ამას 
მამიდა ნასიბე უხერხულობის გასაფანტად   მეუბნებოდა, შემრცხვებოდა და ვჩუმდებოდი. 
როგორც წესი, მოკლე პასუხებს მაინც ვაძლევდი, მაგალითად: „მართლა?“ ან „რა კარგ დროს 
მოვსულვარ“. ნასიბეს  მივყვებოდი, მაგრამ როგორც კი ფუსუნს დავინახავდი, ბედნიერებისგან 
ისე ავღელდებოდი, რომ ამის დასაფარად ჩემს ნათქვამ ფრაზას უაზროდ ვიმეორებდი. 

– მეც მინდა, რომ ვნახო სიუჟეტი ავიაკატასტროფაზე. – ვთქვი ერთხელ. 

– კი მაგრამ, ეს სიუჟეტი გუშინ აჩვენეს, ქემალ აბი. – მიპასუხა ფუსუნმა. 

ზამთარში, პალტოს რომ გავიხდიდი, აუცილებლად დავაყოლებდი „ოჰ, როგორ ცივა!“ ან 

„რა კარგია, მუხუდოს წვნიანი რომ გაქვთ. .“ 1977 წლის თებერვლიდან  კარები  უკვე ზემოდან 
ავტომატურად იღებოდა, ამიტომაც კიბეზე რომ ავიდოდი, ლაპარაკი მე უნდა დამეწყო, რაც არ 
იყო იოლი. ყოველთვის გამგებიანი მამიდა ნასიბე, თუკი უხერხულობას 
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შემამჩნევდა, იმწუთასვე წამომეშველებოდა: „ქემალ ბეი, ახლავე დაბრძანდით,  სანამ ღვეზელი 
გაცივებულა“, ან „ყავას მოგართმევთ. წარმოგიდგენიათ,  გამყიდველს ყავა 
ელექტროსაფქვავით დაუფქვავს, თან არც მალავს და ამას ამაყად აცხადებს“. 

წარბებს უხერხულად ავჭიმავდი და მაგიდას მივუჯდებოდი. თან საჩუქრები მქონდა, რომელიც 
შესვლის პირველ წუთებს მიმსუბუქებდა. ძირითადად ფუსუნის საყვარელი ბუსტუღიანი ხალვა, 
ნიშანთაშის ცნობილ მეღვეზელე ლათიფეს გამომცხვარი აჩმა და მსგავსი რამეები მიმქონდა 
საჩუქრად. ამ პაკეტს მამიდა ნასიბეს გადავცემდი, რაზედაც თავაზიანად მიპასუხებდა ხოლმე: – 
ოჰ, დიდი მადლობა, რატომ შეწუხდით! 

ფუსუნს საჩუქარს ხან პირადად, ყოველგვარი ცერემონიის გარეშე ვაძლევდი, ხანაც იქვე 
დავდებდი, ოღონდ ისე, რომ დაენახა. ამასთან მამიდა ნასიბესაც არ ვტოვებდი უპასუხოდ: 

– საცხობის წინ გამოვიარე, იქიდან ისეთი სუნი გამოდიოდა, ცდუნებას ვერ გავუძელი და ვიყიდე. 
– შემდეგ ნიშანთაშის განთქმული ღვეზელების შესახებ ერთ-ორ  სიტყვასაც ვიტყოდი. 

ამის შემდეგ მორცხვ მოსწავლესავით ჩემს ადგილზე დავჯდებოდი და თავს მაშინვე 
კომფორტულად ვიგრძნობდი ხოლმე. თუკი მაგიდასთან დასხდომამდე ჩემი და ფუსუნის 
თვალები ერთმანეთს შეხვდებოდა, ეს რიგგარეშე ბედნიერების წამები იყო. 

სუფრასთან დასხდომისას ერთმანეთის მზერის დაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რადგანაც 
თან ბედნიერებას განვიცდიდი, და თან იმის პროგნოზირების საშუალება მეძლეოდა, ის საღამო 
როგორ ჩაივლიდა. თუკი ფუსუნის მზერაში სიხარულსა და სიმშვიდეს დავინახავდი, საღამოც 
ასევე ჩაივლიდა, ხოლო თუკი უსიამოვნებასა და უკმაყოფილებას შევამჩნევდი, ვიბოჭებოდი, თუ 
არ იცინოდა, არც მე ვიღიმოდი, პირველ თვეებში მის გამხიარულებასაც კი არ ვცდილობდი. 

სუფრაზე ჩემი ადგილი ფუსუნსა და თარიქ ბეის შორის იყო. წინ კი მამიდა ნასიბე იჯდა და ყველანი 
გვერდით ტელევიზორს ვუყურებდით. თუკი სადილს ფერიდუნიც ესწრებოდა, ჩემ გვერდით ის 
ჯდებოდა. მამიდა ნასიბე მაგიდის იმ ბოლოში იჯდა, რომელიც სამზარეულოსთან ყველაზე 
ახლო იყო, ტელევიზორთან ზურგშექცევით. შუა ვახშმობისას, როცა სამზარეულოში სიარული 
ხშირად აღარ უწევდა, ჩემ მარცხნივ, ჩემსა და ფუსუნს შორის მოკალათდებოდა და მშვიდად 
უყურებდა ტელევიზორს. რვა წელიწადს მამიდა ნასიბეს გვერდით ვიჯექი. მაგიდის ის ბოლო კი, 
სადაც მანამდე ნასიბე იჯდა, როგორც წესი, თავისუფალი იყო. იქ მხოლოდ გვიან ღამით სახლში 
დაბრუნებული ფერიდუნი ჯდებოდა. ფუსუნიც ქმარს გვერდით მიუსკუპდებოდა, მამიდა ნასიბე კი 
ფუსუნის ადგილს იკავებდა. ამ განლაგებით, ტელევიზორის ყურება ძნელდებოდა, თუმცა ეს ისე 
გვიან ხდებოდა, რომ მაუწყებლობა ისედაც დამთავრებული იყო. 

მნიშვნელოვანი სატელევიზიო პროგრამის დროს, თუკი სამზარეულოში რამე კეთდებოდა და 
წამდაუწუმ იქ შესვლა იყო საჭირო, მამიდა ნასიბე ფუსუნს დაასაქმებდა, რომელიც ქვაბებითა და 
თეფშებით ხელში, ჩემსა და ტელევიზორს შორის მიმოდიოდა. ამ დროს მისი მშობლები 
ძირითადად ფილმს, რამე კონკურსს, ამინდის პროგნოზს, სამხედრო გადატრიალების მომწყობ 
გენერლებს, ბალკანეთში ჩატარებულ ჭიდაობის ჩემპიონატს, მანისის ფესტივალსა და აქშეჰირის 
გათავისუფლების მესამოცე წლისთავს უყურებდნენ. მშობლებს ფუსუნის წინ და უკან სიარული 
აწუხდებდა, ჩემთვის კი ის ხელის შემშლელი კი არა, ჩემი მზერის მთავარი ობიექტი იყო, 
რომლითაც ვიხიბლებოდი და ვდნებოდი. 
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ქესქინების ოჯახში სტუმრობის 1593 საღამოს უმეტესი ნაწილი ტელევიზორის ყურებაში 
გავატარე. მიუხედავად იმისა, რომ თავისუფლად გიმხელთ იქ გატარებული დღეების 
რაოდენობას, იმას უხერხულობის გრძნობის გარეშე ვერ გეუბნებით, რამდენ საათს ვრჩებოდი 
მათთან. ყოველთვის ვგრძნობდი, რომ იმაზე ადრე უნდა გამოვსულიყავი, ვიდრე მათ სახლს 
ვტოვებდი. დრო მხოლოდ მაშინ მახსენდებოდა, როცა მაუწყებლობა მთავრდებოდა და ეკრანზე 
ამის აღსანიშნავი ოთხწუთიანი ცერემონია დაიწყებოდა: ჯარისკაცები შესაბამისი სააღლუმო 
სვლით გაივლიდნენ, დროშას ასწევდნენ და სალამს მოგვცემდნენ. ეს ყველაფერი ჰიმნის ფონზე 
მიმდინარეობდა. სამიკიტნოებსა და გასართობ ცენტრებში – ყველაგან TRT-ს უყურებდნენ. 
ქესქინებთან საშუალოდ საღამოს შვიდზე მივდიოდი და მაუწყებლობის დასრულების შემდეგ, ანუ 
ასე თორმეტი საათისთვის 

  

ვბრუნდებოდი. ამგვარი ანგარიშით ფუსუნთან ხუთ საათს ვრჩებოდი, მაგრამ ეს ყოველთვის ასე 
არ იყო და რეალურად მათთან გაცილებით მეტ ხანს ვატარებდი. 

ჩემი ვიზიტების მეოთხე წელს, 1980 წლის სექტემბერში კიდევ ერთი სამხედრო გადატრიალება 
მოხდა. მართვა გამკაცრდა, საგანგებო სიტუაცია გამოცხადდა და ღამით გარეთ სიარული 
აიკრძალა. შეზღუდვა საღამოს ათი საათიდან დაწესდა და იძულებული ვიყავი, ათს რომ 
თხუთმეტი დააკლდებოდა, ქესქინების ოჯახი დამეტოვებინა. მანქანას ჩეთინი მართავდა. სახლში 
დროზე მისასვლელად სტამბოლის ბნელ ქუჩებში სწრაფად ვმოძრაობდით. გული მტკიოდა, 
რომ მათ სახლს ადრე ვტოვებდი და ფუსუნთან ყოფნით გულს ვერ ვიჯერებდი. წლების შემდეგ, 
როცა გაზეთებში წავიკითხავ ხოლმე სამხედრო გადატრიალების ავსა თუ კარგს, იმთავითვე ის 
უსიამოვნო წლები მახსენდება, სახლში ადრე რომ ვბრუნდებოდი. 

ქესქინებთან ჩემმა ურთიერთობამ, წლების განმავლობაში, სხვადასხვა ეტაპები გაიარა: ჯერ იყო 
უბრალოდ საუბრები, შემდეგ მოლოდინი. იყო მდუმარების წამებიც, მაგრამ ჩემი იქ მისვლის 
მიზეზი არ იცვლებოდა: მათთან, რა თქმა უნდა, ფუსუნის სანახავად დავდიოდი. ვგრძნობდი, რომ 
ოჯახსაც და ფუსუნსაც ეს ფაქტი სიამოვნებდათ. გასაგები მიზეზის გამო ამას არ ვამხელდით, 
ამიტომაც მათთან სტუმრობის სხვა ოფიციალური ვერსია გვქონდა. ქესქინების უბრალო 
„სტუმარი“ ვიყავი. თუმცა მეტი  დამაჯერებლობა რომ მიგვენიჭებინა, ჩემს ვიზიტებს „დასხდომა“ 
დავარქვით. 

თურქმა მკითხველებმა კარგად იციან,  თუ  რას  ნიშნავს „დასხდომა“.  ლექსიკონებში 
გაგიჭირდებათ ამ სიტყვის განმარტების მოძებნა და ამიტომაც  მუზეუმის უცხოელი 
დამთვალიერებლების საყურადღებოდ შევეცდები, ავხსნა ამ  სიტყვის არსი. ეს ნიშნავს 

„სტუმრობას“, „სადმე მახლობლად ყოფნისას შევლას“, „ერთად დროის გატარებას“ და სხვა. 
გვიან სახლში დაბრუნებისას, მამიდა ნასიბე აუცილებლად მეტყოდა. 

– ქემალ ბეი, ხვალაც გელით, ისევ ერთად დავსხდეთ. 

ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მათთან სტუმრობისას სუფრასთან ჯდომის მეტს არაფერს ვაკეთებდით. 
საღამოობით ყველა ერთად ტელევიზორს ვუყურებდით, ვსაუბრობდით, ხანდახან 
ვჩუმდებოდით, ვვახშმობდით და არაყს ვსვამდით. პირველ წლებში მამიდა მარტო იმას კი არ 
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მეუბნებოდა, ხვალ გელითო, არამედ ხაზსაც უსვამდა, ხვალ რა უნდა გვექნა. მაგალითად: ქემალ 
ბეი, ხვალ გელით. ყაბაყის ტოლმას მოვამზადებ, თქვენ რომ გიყვართ და ერთად მივირთვათო, 
ან ხვალ ფიგურულ სრიალს ტელევიზორში ერთად ვუყუროთო, მეტყოდა. მისი სიტყვების 
შემდეგ აუცილებლად ფუსუნს გავხედავდი, რომ მის სახეზე დედამისის აზრის დადასტურება თუ 
არა, ღიმილი მაინც დამენახა. მამიდა ნასიბეს სიტყვებს „ხვალაც დავსხდეთო“, თუკი 
გამომეტყველებით ფუსუნიც  დაადასტურებდა, ვრწმუნდებოდი, რომ სწორ გზაზე ვიდექი. 
ერთადერთი რაც მინდოდა, ფუსუნის გვერდით ყოფნა იყო. თურქეთში ალბათ მილიონობით 
კაცი ამბობს ყოველ საღამოს, „დავსხდეთო“ და თან არავინ ფიქრობს, რომ დროს ფუჭად 
ხარჯავს.   პირიქით, ამ სიტყვით ერთმანეთისადმი პატივისცემას, მეგობრობასა და თანაგრძნობას 
გამოხატავენ. 

მინდა, რომ დამთვალიერებლები პატივისცემით განიმსჭვალონ ჩემი სტუმრობის რვა წლისადმი 
და ამიტომაც აქ ვფენ ჩუქურჯუმის სახლის მეორე სართულის მაკეტს. ზედა სართულზე მამიდა 
ნასიბესა და თარიქ ბეის და ფუსუნისა და მისი მეუღლის საძინებელი ოთახები იყო, მათ შორის კი 
აბაზანა. 

თუკი მუზეუმის დამთვალიერებლები ყურადღებით შეხედავენ მაკეტს, სასადილოს მაგიდის 
კუთხეში ჩემს ადგილს შენიშნავენ. ხოლო, იმათ, ვისაც ჩემი მუზეუმის დათვალიერების საშუალება 
არა აქვს, ვეტყვი, რომ ტელევიზორი ჩემგან ოდნავ მარცხნივ იდგა, ხოლო სამზარეულო 
მარჯვნივ იყო. ჩემ უკან ბუფეტში ბროლის ჭიქები, ვერცხლის საშაქრეები, ლიქიორის 
კომპლექტი, უხმარი ყავის ფინჯნები, ძველი საათი, გაფუჭებული ვეცხლის სანთებელა, 
სტამბოლის ყველა ოჯახისათვის სავალდებულო ბულბულის გამოსახულებიანი პატარა ვაზა და 
მსგავსი სხვა ნივთები ეწყო. ხანდახან სკამიანად გადავიწეოდი და ბუფეტს მივეყრდნობოდი. ამ 
დროს კარადის მინა და ჭურჭელი აზრიალდებოდა. 

სუფრის წევრების მსგავსად, მეც მრავალი წელი ტელევიზორის ყურებაში გავატარე. 

  

თუმცა მზერას ოდნავ მარცხნივ თუ გადავიტანდი, თავისუფლად ვხედავდი ფუსუნს. ამისთვის 
თავის მიბრუნება ან განძრევაც კი არ მჭირდებოდა. ტელევიზორის ყურება იყო საბაბი, 
რომლითაც შეუჩნევლად შემეძლო ფუსუნის ცქერა. ასეც ვიქცეოდი, შეიძლება ითქვას, რომ ამ 
საქმეში დავიხვეწე კიდეც. 

ფილმის ყველაზე ამაღელვებელი მომენტების ყურებისას ფუსუნის სახის გამომეტყველების 
დანახვა ძალიან მსიამოვნებდა. ამიტომაც შემდგომ დღეებშიც იმ სცენებს ფუსუნის 
გამომეტყველებასთან ერთად ვიხსენებდი. მოგვიანებით, როცა კი რაიმე მნიშვნელოვან სიუჟეტს 
ვნახავდი ტელევიზორში, იმ წუთასვე ფუსუნი მახსენდებოდა, მომენატრებოდა და ვხვდებოდი, 
რომ საღამოს აუცილებლად მის სანახავად უნდა წავსულიყავი. რვა წლის მანძილზე ქესქინების 
ოჯახში მაგიდასთან გატარებული ყოველი წამი მეხსიერებაში ფუსუნის სახის 
გამომეტყველებასთან ერთად ჩამებეჭდა. ისე კარგად შევისწავლე ფუსუნის მიმიკა, რომ 
ფილმისთვის რომ არ მეყურებინა კიდეც, ვხვდებოდი, იმ კონკრეტულ მომენტში რა ხდებოდა. 
ზოგჯერ ზედმეტად ნასვამი, დაღლილი, თუ ფუსუნზე განაწყენებული, ტელევიზორს ყურადღებით 
ვერ ვუყურებდი, მაგრამ ფუსუნის გამომეტყველებით ვხვდებოდი, რომ რაღაც მნიშვნელოვანს 
გვიჩვენებდნენ. 
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მაგიდასთან მამიდა ნასიბეს ადგილის გვერდით, ტორშერი იდგა, ხოლო მის გვრდით – L- ის  
ფორმის  დივანი.  ზოგჯერ,  როცა  საღამოს  ჭამით,  ლაპარაკითა  და   სიცილით 
დავიღლებოდით, მამიდა ნასიბე გვეტყოდა ხოლმე, მოდი ამ დივანზე დავსხდეთ, ან ყავას აქ 
მოგართმევთო და ყველანი დივანზე გადავდიოდით. მაგრამ  იქიდან ტელევიზორი კარგად არ 
ჩანდა. მისი შემობრუნება ფუსუნს ევალებოდა.  შემდეგ ხან ისევ მაგიდას მიუჯდებოდა, ხანაც 
დივნის საპირისპირო მხარეს, დედის  გვერდით მოკალათდებოდა. მამიდა ნასიბე შვილს 
მიიკრავდა და თმებსა და ზურგზე ეფერებოდა. დედა-შვილის ამ ბედნიერებისა და სიახლოვის 
ყურება საოცარი გრძნობით მავსებდა. 

L-ის ფორმის დივნის ფუმფულა ბალიშებს რომ მივეყრდნობოდი, თარიქ ბეის არყის გავლენით 
ძილი მომერეოდა ხოლმე. ამ დროს ტელევიზორს ცალი თვალით ვუყურებდი და ისეთი 
შეგრძნება მქონდა, თითქოს ჩემი სულის სიღრმეებს ვწვდებოდი. მრცხვენოდა, ცხოვრებამ ამ 
უცნაურ ადგილას რომ მომიყვანა და დამწუხრებულს ადგომა და იქიდან გაქცევა მინდებოდა. ეს 
ისეთ „ბნელ“ ღამეებში ხდებოდა, როცა ფუსუნი მაწყენინებდა, ანუ, როცა მის უკმაყოფილო 
მზერას  შევიგრძნობდი,  ან  როცა  არ  გამიღიმებდა   და სასოწარკვეთილებაში მაგდებდა, ან 
როდესაც ჩემი ხელის,  მკლავისა და  სხეულის შემთხვევით შეხებაზე ცივად რეაგირებდა. 

ამ დროს მოსვენებას ვკარგავდი, ადგილს ვერ ვპოულობდი, ვდგებოდი, ფარდას გადავწევდი და 
ჩუქურჯუმის აღმართს ვუყურებდი. ნესტიან და წვიმიან ამინდებში ქუჩის ქვაფენილებზე 
ლამპიონების შუქი ირეკლებოდა. ხანდახან ფანჯრის გვერდით გალიაში იადონ ლიმონს 
მოვეფერებოდი. იადონი ჩემ თვალწინ ბერდებოდა. თარიქ ბეი და მამიდა ნასიბე ტელევიზორს 
თვალს არ აშორებდნენ, ისე იკითხავდნენ ხოლმე: – ნეტავ  ჭამა საჭმელი? 

– წყალი ხომ არ შეგიცვლიათ? 

– დღეს ჩვენი ჩიტი რაღაც მოწყენილია. 

პირველ სართულზე ვიწროაივნიანი პატარა ოთახი ჰქონდათ, რომლითაც დღის განმავლობაში 
აქტიურად სარგებლობდნენ. მამიდა ნასიბე თავის დაკვეთებზე იქ მუშაობდა, თარიქ ბეი კი 
გაზეთებს კითხულობდა. მათთან სტუმრობის პირველი ექვსი თვის შემდეგ, როდესაც მაგიდასთან 
სევდა შემომაწვებოდა და აქეთ-იქით სიარული მომინდებოდა, ამ ოთახში შევდიოდი და აივნის 
ფანჯრიდან ვიყურებოდი. თანაც საკერავი მანქანიდან, გარშემო მიმობნეული სამკერვალო 
ნივთებიდან, ძველი ჟურნალ- გაზეთებიდან, ღია კარადიდან და სხვა საგნებიდან რამეს 
ამოვირჩევდი და თვალსა და ხელს შუა ჯიბეში ვიდებდი. მახსოვს, რომ ეს პროცესი ძალიან 
მომწონდა, რადგანაც ვიცოდი, რომ მოპარული ნივთები ფუსუნის სიყვარულის სევდის 
გაქარვებაში მეხმარებოდა. 

ამ ოთახის აივნის ფანჯრიდან ყველაფერს ვხედავდი: ჩვენ რომ ვსადილობდით, იმ ოთახს და 
იმასაც, რაც უკან, ვიწრო ქუჩაზე ჩამწკრივებულ ღარიბულ სახლებში ხდებოდა. ხშირად 

  

დამინახავს, ერთ სახლში ბამბაზიის ღამისპერანგიანი მსუქანი ქალი როგორ იღებდა წამლის 
კოლოფიდან აბს და დალევამდე ინსტრუქციას ყურადღებით კითხულობდა. ერთ საღამოს, 
ფუსუნი მოვიდა, გვერდით დამიდგა და მითხრა, ეს ქალი ცხონებული რაჰმი ეფენდის ცოლიაო. 
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ალბათ გახსოვთ რაჰმი ეფენდი, მამაჩემთან რომ მუშაობდა, რომელსაც ხელის მაგიერ პროთეზი 
ჰქონდა. 

ფუსუნმა ჩურჩულით მითხრა, აქ იმიტომ შემოვედი, დავინტერესდი, რას აკეთებო. სიბნელეში 
გვერდიგვერდ ვიდექით და უხმოდ ვიყურებოდით ფანჯრიდან. მინდა გიამბოთ, რა ვიფიქრე მის 
დანახვაზე. 

ჩემი აზრით, იმ ღამით ფუსუნი მაგიდიდან იმიტომ ადგა და ჩემთან იმიტომ მოვიდა, რომ უნდოდა, 
ამით ჩემდამი სიახლოვე გამოეხატა. ამას ადასტურებდა მისი ჩემ გვერდით უხმოდ დგომა. მის 
ფონზე კრამიტიანი და თუთიისსახურავებიანი გაჭვარტლული სახლებიც კი ზღაპრული 
სილამაზისად მეჩვენებოდა და მხოლოდ ის მინდოდა, ფუსუნისთვის მხარზე ხელი გადამეხვია. 

მაგრამ ჩუქურჯუმაში ვიზიტების პირველი კვირების მერე ვიცოდი, ეს რომ მექნა, ფუსუნი მკაცრად 
და ცივად მომექცეოდა, დაფრთხებოდა, ზურგს მომაქცევდა და წავიდოდა. მისი ეს საქციელი 
დიდ ტკივილს მომაყენებდა და იძულებული გავხდებოდით, ბუტიაობა გვეთამაშა. მინდა აქვე 
გითხრათ, რომ ამ საქმეში ორივე კარგად დავოსტატდით. შეიძლება, ერთხანს ქესქინების ოჯახში 
სიარულისგანაც თავის შეკავებაც დამჭირვებოდა. ამის მიუხედავად, სულით და გულით მინდოდა 
მას შევხებოდი, მეკოცნა და სხვა თუ არაფერი, მის გვერდით უფრო ახლოს დავმდგარიყავი. 
თავისთავად ამაში არაყსაც მიუძღოდა წვლილი. თუმცა ამ ტკივილს ფხიზელიც მთელი ძალით 
შევიგრძნობდი. 

თავის შეკავება უკვე ვისწავლე. თუკი არ შევეხებოდი, შეიძლება ფუსუნი უფრო გათამამებულიყო 
და ჩემთან ახლო მოსულიყო ან, ვინ იცის, იქნებ თავად შემხებოდა ან ერთი-ორი ტკბილი სიტყვა 
ეთქვა, როგორც რამდენიმე დღის წინ მითხრა:   –  რაღაც უგუნებოდა ხარ, რამე ხომ არ გაწუხებს? 

იმ დღეს, ფანჯარაში რომ ვიყურებოდით, მოულოდნელად ფუსუნმა მითხრა: –  ძალიან მიყვარს 
ღამის სიჩუმე და სახურავზე კატების ყურება. 

კიდევ ერთხელ დავდექი იმავე დილემის წინ, იქნებ გავბედო და შევძლო, რომ შევეხო, ჩემკენ 
მოვიზიდო და ვაკოცო-მეთქი. ძალიან მინდოდა ამის გაკეთება. პირველ კვირასა და პირველ 
თვეებში, უფრო სწორად, შემდეგ წლებშიც არანაირ საბაბს არ მაძლევდა. ფუსუნი ძირითადად 
მხოლოდ იმ აუცილებელი ფრაზებით შემოიფარგლებოდა, რასაც ლიცეუმდამთავრებული, 
ჭკვიანი და მდიდარი ქალიშვილი ზრდილობიანად ეტყოდა მასზე შეყვარებულ შორეულ 
ნათესავს. 

ამ დილემის გადაწყვეტას რვა წელს ვცდილობდი და ბევრს ვდარდობდი. ფანჯრიდან ორ-, 
ორნახევარ წუთს ვუყურებდით ხედს, რომელიც მოგვიანებით დავახატვინე და აქვე მაქვს 
გამოფენილი. მინდა, რომ ამ ნახატს რომ ნახავენ, მუზეუმის დამთვალიერებლები ჩასწვდნენ ამ 
ჩემს დილემას და თანაც არ დაივიწყონ, თუ რა ფაქიზად უდგებოდა ამ საკითხს ფუსუნი. 

– ეს ხედი ასე იმიტომ მელამაზება, რომ შენ ხარ ჩემ გვერდით. – ამოვღერღე როგორც იქნა. 

– წამო, მამამაც გიკითხა. – მითხრა ფუსუნმა. 

– შენ გვერდით, წლების განმავლობაში ვუყურებ ამ ხედს სიამოვნებითა და ნეტარებით. 

– სადილი გაცივდა. – მიპასუხა ფუსუნმა და მაგიდასთან დაბრუნდა. 
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საოცრად ცივად მიპასუხა. მაგრამ მაგიდასთან რომ დავბრუნდი, შევამჩნიე, რომ ფუსუნი აღარ 
მიბღვერდა, პირიქით, ორჯერ ტკბილად გაიმიღიმა კიდეც. შემდეგ სამარილეს რომ მაწოდებდა, 
ნება დამრთო, ხელით შევხებოდი თითებზე. ეს სამარილეც ჩემი კოლექციის ექსპონატია. 

  

56. ს.ს. კინოკომპანია „ლიმონი“ 

სამი წლის წინ თარიქ ბეი გაგიჟებულა, დედამისის მხარდაჭერითა და თანხმობით ფუსუნის 
სილამაზის კონკურსზე მონაწილეობის ამბავი რომ გაუგია. მაგრამ ისე ძლიერ უყვარდა თავისი 
ქალიშვილი, რომ ვერ გაუძლია ფუსუნის ცრემლებისთვის და ნება დაურთავს, კონკურსზე 
გასულიყო, მაგრამ შემდგომ ისე მოეჭრათ თავი, რომ თავისი ლოიალობის გამო ძალიან ბევრი 
უნანია. თარიქ ბეის აზრით, ათათურქის ეპოქაში, ანუ რესპუბლიკის დაარსების პირველ წლებში, 
გამართლებულიც კი იყო ქალების სილამაზის კონკურსებში მონაწილეობა და პოდიუმზე შავი 
საცურაო კოსტიუმებით გამოსვლა, რადგანაც გოგონები თურქული კულტურის ნაწილი იყვნენ და 
მთელი მსოფლიოსთვის უნდა ეჩვენებინათ, თუ რა თანამედროვე გახდა თურქეთი. 1970-იანი 
წლების კონკურსებს კი სულ სხვა დატვირთვა ჰქონდა, რადგანაც აქ მონაწილეობდნენ 
ვულგარული გოგონები, რომლებსაც საერთო არაფერი ჰქონდათ კულტურასა და ზნეობასთან. 
ძველი დროის წამყვანები დარბაისლური გამომეტყველებით გოგონებს ეკითხებოდნენ, 
როგორი მეორე ნახევრის პოვნაზე ოცნებობთო და ზრდილობიანად უსვამდნენ ხაზს 
კონკურსანტების ქალიშვილობას. ჰაქან სერინქანი და ახალი დროის წამყვანები კი ირონიული 
ხითხითით გოგონებს ისეთ შეკითხვებს უსვამდნენ, როგორიცაა „რა მოგწონთ მამაკაცებში“. 
თარიქ ბეი ამბობდა, აღარ მინდა, ჩემი ქალიშვილი ამგვარ ავანტიურაში კიდევ  ერთხელ 
მოხვდესო. თავისი ამგვარი დამოკიდებულება არაერთხელ გამოუთქვამს სიძესთანაც. 

ფუსუნს ეშინოდა, რომ მამამისი მისი კინოში გადაღების წინააღმდეგი იქნებოდა და შეიძლება 
რამე ზომებიც კი მიეღო. ამიტომაც თარიქ ბეის თანდასწრებით ფერიდუნის გადასაღებ მომავალ 
ფილმზე საუბრისგან თავს იკავებდა. ყოველ შემთხვევაში, ცდილობდა და ჩურჩულებდა. 
ვფიქრობ, თარიქ ბეის მოსწონდა ჩემთან საუბარი, დალევა და ის, რომ მისი ოჯახი 
მაინტერესებდა, ამიტომაც თავს იყრუებდა, როდესაც ამ თემაზე ვიწყებდით საუბარს. ფილმის 
გადაღება პირველ წლებში ქესქინების ოჯახში კვირაში ოთხ საღამოს ჩემი სტუმრობის ნამდვილი 
მიზეზის შესანიღბად საუკეთესო საშუალება იყო. თავდაპირველად ფერიდუნის მიამიტური და 
ბავშვური სახის ყოველ შეხედვაზე ვრწმუნდებოდი, რომ ვერაფერს ხვდებოდა. მაგრამ მალე 
მივხვდი, რომ ფერიდუნი ყველაფრის საქმის კურსში იყო, მაგრამ ცოლს ენდობოდა, ზურგს უკან 
დამცინოდა, ხოლო ჩემთან კარგ ურთიერთობას ფილმის გადაღების მიზნით ინარჩუნებდა. 

ნოემბრის ბოლოსთვის, როგორც იქნა, ფერიდუნმა დაასრულა სცენარზე მუშაობა. საბოლოო 
გადაწყვეტილების მისაღებად, ფუსუნმა აზიდული წარბებით, ოფიციალურად გადმომცა სცენარი 
კიბის თავზე. 

– ქემალ, მინდა, რომ სცენარი ყურადღებით წაიკითხო. მე მწამს წარმატების, შენიც მჯერა, იცოდე, 
იმედი არ გამიცრუო. 
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– რას ამბობ, საყვარელო, – ვუპასუხე და საქაღალდეზე ვანიშნე. – შენთვის რატომ არის ამის 
გადაღება ასეთი მნიშვნელოვანი, მსახიობი რომ გახდე თუ „ხელოვნების ფილმი“ რომ 
გადავიღოთ? (ეს ცნება, „ხელოვნების ფილმი“, 1970-იან წლებში  დამკვიდრდა თურქეთში). 

– ერთიც და მეორეც. 

– მაშინ, ჩათვალე, რომ შენი ფილმი უკვე გადაღებულია. 

სცენარს „ცისფერი წვიმა“  ერქვა და შიგ ნაპერწკალიც კი არ იყო იმისა,  რასაც  ჩვენს ისტორიაში 
სიახლის შეტანა შეეძლო. იმ ზაფხულს ფერიდუნმა თავისი ნიჭით ჩემი დიდი პატივისცემა 
დაიმსახურა. მაგრამ აშკარა იყო, რომ ის გარკვეული კულტურის ნაწილი იყო. მთელი გულით კი 
უნდოდა, დასავლური ფილმი (ანუ ხელოვნების ნიმუში) შეექმნა, მაგრამ საინტერესოა, რატომ 
დაუშვა იგივე შეცდომები, რომელსაც სხვა  ფილმებში სასტიკად აკრიტიკებდა და სათითაოდ 
ჩამომითვლიდა ხოლმე (მაგალითად, მიბაძვას,  კომერციულ 

  

პოპულიზმს, არაშემოქმედებითობას და სხვა). ვკითხულობდი მოსაწყენ სცენარს და თან 
ვფიქრობდი, ნამდვილი ხელოვნება სიყვარულივითაა, გონებას გვიბნელებს, რაც ვიცით, 
გვავიწყებს, ერთგვარი ავადმყოფობაა, რომელიც სინამდვილეს გვიმალავს-მეთქი. თუმცა 
ფერიდუნის სცენარის ხელოვნებასთან რაიმე კავშირი ვერ დავინახე. კომერციული 
მოსაზრებებით სცენარში ძალიან უგემოვნოდ და უადგილოდ ჩართული ჰქონდა ფუსუნის 
გაშიშვლების სამი სცენა: ერთი საწოლის, მეორე – ფრანგული წესით ქაფიან აბაზანაში 
სიგარეტის მოწევის და მესამე, სიზმარში სამოთხის ბაღში სეირნობისა. 

ფილმის სცენარი არ მომეწონა, შიშველი სცენების გამო კი უკვე აშკარად წინააღმდეგი ვიყავი. ამ 
საკითხში ჩემი პოზიცია თარიქ ბეიზე გაცილებით მკაცრი და უკომპრომისო იყო. მინდოდა, რომ 
ფილმის საკითხი როგორმე გამეჯანჯლებინა. ამიტომაც ფუსუნსა და მის ქმარს ვუთხარი. 

– ფერიდუნ გილოცავ, სცენარი ძალიან მომეწონა, ახლა უკვე კონკრეტული მოქმედებაა საჭირო. 

ცოლ-ქმარი რომ გამემხიარულებინა, პროდიუსერებს მივბაძე და მათნაირი გამომეტყველება 
მივიღე. ფერიდუნმა შემომთავაზა, როლებისთვის კანდიდატები შევარჩიოთო. 

ამგვარად, ზამთრის დასაწყისში ფუსუნთან და ფერიდუნთან ერთად, ბეიოღლუს განაპირა 
ქუჩებში მდებარე კინოკაფეებსა და ბარებში დავიწყე სიარული. ვის აღარ ვხვდებოდით: 
მეორეხარისხოვანი როლების შემსრულებლებსა და დამწყებ მსახიობებს, რეჟისორებს, 
პროდიუსერებს. კაფეებსა და ბარებში გვიანობამდე ვრჩებოდით და მათთან ერთად ვჭამდით და 
ვსვამდით. ეს ადგილები ფუსუნის სახლიდან დიდი-დიდი ათი წუთის სავალზე იყო. გზად მამიდა 
ნასიბეს სიტყვები მახსენდებოდა, ფერიდუნი ფუსუნზე იმიტომ დაქორწინდა, ამ კინოკაფეებსა და 
ბარებთან ახლოს რომ ყოფილიყოო. ზოგჯერ სახლში არც შევდიოდი, გარეთ მხვდებოდნენ, 
ზოგჯერ ჯერ ფუსუნის მშობლებთან ერთად ვისადილებდით და შემდეგ ჩვენ სამნი: მე, ფერიდუნი 
და ფუსუნი, ბეიოღლუზე გავისეირნებდით. 

ყველაზე ხშირად ბარ „ფელურში“ დავდიოდით. ამ ბარში ხშირად  ნახავდით  ახლად 
გამდიდრებულ ტიპებს, რომლებსაც ერთადერთი სურვილი ამოძრავებდათ,  გაეცნოთ 
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ვარსკვლავური სენით შეპყრობილი გოგონები. შეხვდებოდით სტამბოლში გასართობად 
ჩამოსულ პროვინციელ მდიდრის შვილებს, ნაკლებად ცნობილ    ჟურნალისტებს, 
კინოკრიტიკოსებსა და გასართობი რუბრიკის ჭორიკანა კორესპონდენტებსაც. ზამთრის 
განმავლობაში ბევრი ისეთი მსახიობი გავიცანით,  რომლებიც ზაფხულში ჩვენს ნანახ ფილმებში 
მეორეხარისხოვან როლებს    ასრულებდნენ,  მათ შორის  ფერიდუნის ულვაშებიანი მეგობარი, 
რომელიც  უსინდისო ბუღალტრის როლს თამაშობდა. უკვე იმ მხიარული და იმედიანი  
საზოგადოების ნაწილი გავხდით, რომლებიც გაუთავებლად საუბრობდნენ   კინოპროექტებზე, 
ერთმანეთზე დაუნდობელ ჭორებს ავრცელებდნენ, თუმცა უერთმანეთოდ ერთი დღის 
გატარებაც არ შეეძლოთ. ფერიდუნი ყველას უყვარდა და   ისიც თითქმის ყველას იცნობდა: 
ვიღაცის დამხმარედ მუშაობდა, ვიღაცების საქმიანობით აღფრთოვანებული იყო და ხშირად 
საათებს ამ ხალხის მაგიდასთან ატარებდა. მე და ფუსუნი კი ხშირად მარტო ვრჩებოდით, თუმცა 
ეს მომენტები ძალიან ბედნიერად არ მახსენდება, რადგანაც ფუსუნი მარტო ყოფნის დროსაც 
დისტანციას ინარჩუნებდა და „ქემალ აბით“ მომმართავდა. ეს გაფრთხილება იყო, რომ 
ყურადღება არ მომეკლო ჩვენს მაგიდასთან მიმსვლელ-მომსვლელი პირებისა და 
კინოპუბლიკისთვის. 

ერთ საღამოს, როცა კარგა ნასვამი ვიყავი და ფუსუნთან მარტო დავრჩი, რატომღაც ვიფიქრე, 
რომ შემეძლო ფუსუნი დამეყოლიებინა და ვუთხარი: – ძვირფასო, მოდი ხელი გამიყარე და ამ 
საშინელ ადგილს გავეცალოთ, პარიზში ან თუნდაც სამყაროს  მეორე ბოლოს, პატაგონიაში 
წავიდეთ. ეს ხალხი დავივიწყოთ და მხოლოდ   ერთმანეთის ბედნიერებით დავტკბეთ. 

– ქემალ აბი, აბა რას ამბობთ? ნუთუ ვერ ხვდებით, ჩვენი გზები რომ გაიყარა? 

ბარის ხშირი სტუმრები თავიანთ თავზე ხუმრობდნენ, ბარის პატრონმა შტატში მიგვიღოო. 
რამდენიმე თვეში  ამ ხალხმა  ფუსუნი  ახალგაზრდა ლამაზ რძლად  მიიღო,  მე    კი 

  

„კეთილგანწყობილ, მაგრამ სულელ მილიონერად“, რომელსაც ხელოვნების  ფილმის 
გადაღება სურდა. კი გითხარით ხშირად მარტონი ვრჩებოდით მეთქი,   მაგრამ სინამდვილეში 
ასე არ  იყო,  რადგანაც  ძალიან  ხშირად   მაგიდასთან    ვინმე ჩამოგვიჯდებოდა ხოლმე. ესენი 
იყვნენ ძირითად მთვრალები, რომელებიც  ფუსუნს შორიდან დაინახავდნენ, მოეწონებოდათ და 
აეკიდებოდნენ. ხელში არყის ჭიქით ჩვენს მაგიდასთან მოვიდოდნენ და 
გამოგველაპარაკებოდნენ. მომწონდა,  რომ უცნობებს ფუსუნის ქმარი ვეგონე, თუმცა ფუსუნი 
მალევე გამიტეხდა გულს და დიდი მონდომებით აუხსნიდა ხოლმე, ჩემი მეუღლე აი, იმ 
მაგიდასთან მსუქანი კაცი რომ ზის, ის არისო. ამ სიტყვების შემდეგ კი მაშინვე მეკარგებოდა 
ავტორიტეტი  სტუმრის თვალში, რადგანაც ფუსუნს ატორღიალებულ ვიღაც ტიპად მთვლიდნენ. 

ყველა    კაცი    „შებმის“     სხვადასხვა    მეთოდს    მიმართავდა.      ზოგი     ეუბნებოდა 
ფოტოგადაღებებისთვის ზუსტად თქვენნაირი თურქული სილამაზის ქალიშვილს ვეძებთო, 
ზოგიც – აი, მალე წმინდა იბრაჰიმზე ახალი ფილმის გადაღებას ვიწყებ და მინდა მთავარ როლზე 
წარგადგინოთო. იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც ხმას არ იღებდნენ და, უბრალოდ, საათების 
განმავლობაში თვალს არ აშორებდნენ. რამდენიმე ჩვენს მაგიდასთან დაჯდა და სიყვარულსა და 
მონატრებაზე ლექსები გვიკითხა. ერთი-ორჯერ მეზობელი მაგიდიდან ჩვენი ანგარიში 
გაისტუმრეს და ხილი  გამოგვიგზავნეს. ბეიოღლუში ყოველ ჯერზე აუცილებლად ვხვდებოდით 
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ერთ   ქალბატონს, რომელიც ფილმებში ყოველთვის უარყოფით პერსონაჟს თამაშობდა.  მან 
ფუსუნი თავის სახლში გამართულ მიღებაზე დაპატიჟა, სადაც მხოლოდ     „ფუსუნისნაირი  
განათლებული  და  კულტურული ქალბატონები“  იყვნენ  მიწვეული. მიღებას ესწრებოდა აჭიმიან 
შარვალსა და ბაფთიან პერანგში   გამოწყობილი დაბალი, ღიპიანი მოხუცი კრიტიკოსი, 
რომელმაც თავისი კოტიტა და დაკრუნჩხული ხელი ფუსუნს მხარზე დაადო და უთხრა, ჩემო 
კარგო, უდიდესი წარმატება გელის, შეიძლება მსოფლიო მნიშვნელობის თურქი ვარსკვლავიც 
კი გახდეო. 

ფუსუნი ყველა ამ წინადადებას, ფილმში როლის შემოთავაზება იქნებოდა თუ მოდელის 
კარიერა, ძალიან სერიოზულად იღებდა. ერთი მხრივ, აშკარად აღიზიანებდა ცნობილი თუ 
უცნობი მსახიობების გადაჭარბებული, გარკვეულწილად, ვულგარული ქება-დიდება, მეორე 
მხრივ კი ცდილობდა, ყველას თვალში კარგი და საინტერესო გამოჩენილიყო. ერთი კია, ამგვარ 
ადგილებში სიარული მოსწონდა. 

– ყველას ნუ აძლევ ტელეფონს, ხომ იცი, მამაშენმა რომ გაიგოს, არ ესიამოვნება.  – 

ვურჩიე ერთხელ. 

–კარგად ვიცი, რასაც ვაკეთებ. თუკი ფერიდუნის ფილმს სირთულეები შეექმნება და ვერ 
გადავიღეთ, შეიძლება სხვა ფილმში თამაშზე უარი აღარ ვთქვა. 

ამ სიტყვებმა დამაღონა და რაღაც საბაბით სხვა მაგიდასთან გადავჯექი. ცოტა ხანში ფერიდუნთან  
ერთად  მომიახლოვდა  და  მითხრა:  –   წამო,  სადმე  ყველამ   ერთად ვივახშმოთ, როგორც 
გასულ ზაფხულს. 

ნელ-ნელა ამ კინოსა და ბარის საზოგადოების ნაწილი გავხდი, რისაც, ცოტა არ იყოს, 
მრცხვენოდა კიდეც. ორი ახალი მეგობარიც შევიძინე: სუჰენდან ილდიზი – შუახნის ქალი, 
რომელსაც თურქული ესთეტიკური ქირურგიის პირველმა მცდელობამ ცხვირი საშინელ დღეში 
ჩაუგდო და „ცუდი ქალის“  (რადგანაც გარეგნობის გამო   სულ  ასეთ როლებს ასრულებდა) 
იარლიყიც მიაკრა. მეორე კი იყო სალიჰ სანლი. იგი წლების განმავლობაში კომპეტენტური  და  
თავდადებული  ოფიცრებისა   და    პოლიციელების როლებს განასახიერებდა. იმ წლებში კი იყო 
„სახასიათო  მსახიობი“, რომელიც პურის ფულის საშოვნელად ადგილობრივ პორნოფილმებს 
ახმოვანებდა და შემდეგ სიცილ-ხარხარით ყვებოდა ამ დროს თავს გადამხდარ ისტორიებს. 

მაგრამ,  როგორც  შემდეგ  გავიგე,  მარტო  სალიჰ  სანლი  კი  არა,  ბარ   „ფელურში“ გაცნობილი 
მსახიობების უმეტესობა ადგილობრივ პორნოიდუსტრიაში  მუშაობდა. ამან ისე გამაოცა, თითქოს 
ახლო მეგობრის საიდუმლო ორგანიზაციის  წევრობა შემეტყოს. შუახნის პატივსაცემი 
ქალბატონები, სალიჰ ბეის მსგავსად,   არცთუ უმანკო უცხოურ ფილმებს ახმოვანებდნენ და 
ეროტიკულ სცენებს  ოხვრა-კვნესის ხმებს ადებდნენ. ამ მსახიობების უმეტესობას ოჯახი ჰყავდა, 
წვრილშვილი და თავისი სერიოზულობით  იყო 

  

ცნობილი. მეგობრებთან საუბრისას ამბობდნენ, ასე იმიტომ ვიქცევით, არ გვინდა, ამ კრიზისის 
დროს კინომატოგრაფიას მოვწყდეთო. თავიანთ საქმიანობას ყველას, უპირველესად კი 
თავიანთ ოჯახებს უმალავდნენ. თუმცა, ძირითადად პროვინციებში, მათ ხმებს მაინც ცნობდნენ და 
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მსახიობებს უამრავ წერილს უგზავნიდნენ, მათგან ზოგიერთებში კომპლიმენტები ეწერა, ზოგშიც 
ზიზღი იყო გამოხატული. ფულს დახარბებული და უსირცხვილო მსახიობები კი ადგილობრივ 
პორნოფილმებში მონაწილეობაზეც არ ამბობდნენ უარს. სწორედ იმ პერიოდში ჰქონდათ 
პროდიუსერებს ამგვარი ფილმების თურქეთში გადაღების პირველი ცდები. მსახიობები ისეთივე 
გადაჭარბებულ და გაზვიადებულ სექსუალურ ხმებს გამოსცემდნენ, როგორსაც უცხოური 
ფილმების გახმოვანებისას. ევროპიდან კონტრაბანდული გზით შემოტანილი წიგნებიდან 
ათვისებული სექსის პოზების იმიტირებას აკეთებდნენ, მაგრამ ქალებიც და კაცებიც, 
დაკვირვებული და წინდახედული ქალიშვილებივით, ქვედა საცვლებს არამც და არამც არ 
იხდიდნენ. 

ბეიოღლუში ამ კინობარებში ყოფნისას ფერიდუნი და ფუსუნი ახალი ნაცნობების შესაძენად 
ხშირად სხვადასხვა მაგიდებს მიუსხდებოდნენ. მე კი ხშირად ვრჩებოდი ჩემი ახალი ნაცნობების, 
უფრო ხშირად კი შუახნის სუჰენდან ჰანიმის საზოგადოებაში, რომელიც სასარგებლო რჩევა-
დარიგებებით მავსებდა. რამდენიმე მაგალითს მოვიყვან: 

„აი,      იმ     ყვითელჰალსტუხიან,     გატკიცინებულპერანგიან,      გაფურჩქნილულვაშიან 
დარბაისელ კაცს რომ ხედავ, ეგ გახლავს ცნობილი   პროდიუსერი. იცოდე, მისმა გარეგნობამ არ 
მოგატყუოს და ფუსუნს მასთან გამოლაპარაკებაც კი აუკრძალე. ამ კაცს კინოთეატრ „ატლასის“ 
თავზე მესამე სართულზე აქვს ოფისი. ამბობენ, ოცდაათ წლამდე ასაკის ქალიშვილებს იქ 
ეპატიჟება,  შემდეგ კარებს კეტავს და აუპატიურებსო. შემდეგ თვალცრემლიან გოგონებს იმით 
აშოშმინებს, ჩემს ფილმში მთავარი როლს გათამაშებო, და გადაღებები რომ დაიწყება, რაღაც 
მესამეხარისხოვან როლს აძლევს, აი, მაგალითად, კეთილი მდიდარი თურქი  ქალის სახლში 
გერმანელი გუვერნანტის როლს მისცემს, რომელიც მთელ სახლში  კარადებში დაძვრება და 
ყველას ერთმანეთთან აბეზღებს“. ხანაც მეტყოდა, „აი, ფერიდუნთან შეხმატკბილებული და 
შეხუმრებული რომ არის, მისი ყოფილი  პროდიუსერი მუზაფერი, იმას უფრთხილდი იცოდე. ამ 
ორი კვირის წინ, ბარ 

„ფელურში“ სწორედ ამ მაგიდასთან კინოკომპანიის ორ შუახნის მეპატრონესთან ერთად იჯდა 
და ჩემი ყურით გავიგონე, როგორ დაენაძლევა ერთ ბოთლ ფრანგულ შამპანურზე, ამ ერთ 
თვეში ფუსუნს ხელში ჩავიგდებო“. 

ჩემი მეგობარი წლების განმავლობაში სულ უარყოფით პერსონაჟებს განასახიერებდა და 
ამიტომაც ჟურნალ-გაზეთებში მას „ვერაგ სუჰენდანად“ მოიხსენიებდნენ. ამ  ისტორიებს რომ 
მიყვებოდა, ხელში საქსოვი ეჭირა და თავის სამი წლის შვილიშვილს ჟურნალიდან აღებული 
თარგით სამფერიან ჯემპრს უქსოვდა და ამიტომ მუხლებზე წითელი, მწვანე და ლურჯი შალის 
გორგლები ეყარა. თუკი ვინმე დამცინავად  შეხედავდა, დაუყონებლივ აძლევდა პასუხს. 

– ახალი როლის მოლოდინში თქვენსავით ვერ ვილოთებ და ვერ ვიჯდები უსაქმოდ. – ხელად 
დაავიწყდებოდა ხოლმე, რომ ქალი  იყო  და  ზურგს  უკან ერთს  გვარიანად  შეუკურთხებდა. 

ფელურისნაირ ადგილებში საღამოს რვის შემდეგ სტუმრები შეზარხოშდებოდნენ და 
ლაზღანდარობას იწყებდნენ. მათი ყურება არ მსიამოვნებდა. ერთხელ ჩემი ეს განწყობა სალიჰ 
სარილიმმაც შეამჩნია და წლების განმავლობაში რომ განასახიერებდა, იმ სამართლიანი და 
მეოცნებე პოლიციელივით, წინა მაგიდასთან მჯდარ მოკისკისე ფუსუნზე თვალით მანიშნა და 
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მითხრა, შენსავით მდიდარი რომ ვიყო, ამნაირ ადგილებში ჩემს ლამაზ ნათესავს, აქაო და 
მსახიობი გახდესო, არავითარ შემთხვევაში არ წამოვიყვანდიო. მისი სიტყვები გულში მომხვდა 
და ამის გამო ჩემი მეგობარიც იმ მამაკაცების სიაში ჩავწერე, რომლებიც ფუსუნს, ჩემი აზრით, 
„ცუდი თვალით უყურებდნენ“. ერთხელ ვერაგმა სუჰედანმაც მწარედ მირჩია: – შენი ლამაზი, 
სათნო ნათესავი ჩემი შვილის  ტოლია. მართლა ძალიან შემიყვარდით, მაგრამ ვერ გამიგია, აქ 
რა გესაქმებათ? 

რაც დრო გადიოდა, ამგვარი ეჭვები მეც მიძლიერდებოდა. 1977 წლის დასაწყისში ფერიდუნს 
ვაგრძნობინე, რომ ტექნიკური ჯგუფის შექმნა იყო საჭირო. ბეიოღლუს ბარებში სტუმრობისას   
ფუსუნი   ყოველდღიურად   სულ   უფრო   მეტ   მეგობარს    იძენდა, 

  

რომელთაგანაც აღფრთოვანებულ კომპლიმენტებსა და სამუშაოს შემოთავაზებებს იღებდა. 
უკვე რეალურად ვგრძნობდი სინამდვილეს, რომ ფუსუნი მალე ფერიდუნს გაშორდებოდა. ამის 
საფუძველს მაძლევდა მისი ღიმილი და ის, რომ ხშირად მომიცუცქდებოდა ხოლმე და ყურში 
რაღაცას მიჩურჩულებდა. ვხვდებოდი, რომ ნანატრი დღე მიახლოვდებოდა. ფერიდუნს 
გაშორდებოდა თუ არა, მაშინვე შევირთავდი და ამ წრეს ჩამოვაშორებდი. ამიტომაც არ 
მინდოდა, ამ ხალხში გათქვეფილიყო. ფუსუნს მსახიობად უამათოდაც გავხდიდი. იმ დღეებში 
გადავწყვიტე, რომ აჯობებდა, კინოს გადაღება მე, ფუსუნსა და ფერიდუნს „ფელურში „ კი არა, 
სადმე ოფისში  განგვეხილა. მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე ჩატარებული გვქონდა და ახლა 
უკვე  ფირმა უნდა დაგვეფუძნებინა, რომელიც ფერიდუნის ფილმს გადაიღებდა. 

ფუსუნის წინადადებით, ფირმას ჩვენი საყვარელი იადონის, ლიმონის სახელი დავარქვით. 
ფირმის სავიზიტო ბარათებზეც ეს ლამაზი ჩიტი გამოვსახეთ. ოფისი კინოთეატრ  „იენი მელექის“ 
გვერდით გვქონდა. 

ბანკ „ზირაათ ბანკასის“ ბეიოღლუს ფილიალს მივუთითე, რომ ჩემი პირადი ანგარიშიდან ფირმა 
„ლიმონ ფილმისათვის“ ყოველთვიურად 1200 ლირა გადაერიცხა. ეს „სათსათის“ ყველაზე 
დამსახურებული ორი თანამშრომლის  ხელფასზე მეტი იყო. 1200 ლირის ნახევარი ფერიდუნს, 
როგორც დირექტორს, ხელფასად დავუნიშნე, დანარჩენი კი ოფისის ქირისა და სხვა 
ხარჯებისთვის იყო განკუთვნილი. 

57. ადგომას და წასვლას ვერ ვახერხებდი 

ყოველდღიურად ვრწმუნდებოდი, რომ გადაღების დაწყება არ უნდა დამეჩქარებინა, თუმცა 
კინოკომპანია „ლიმონის“ ჩამოყალიბებისა და მასზე ყოველთვიურად გარკვეული თანხის 
შეტანის შემდეგ, სულიერი სიმშვიდე ვიგრძენი. ფუსუნის ოჯახში  სტუმრობისა ნაკლებად 
მრცხვენოდა. უფრო სწორად, საღამოობით ფუსუნის ნახვა რომ მომინდებოდა, კი მერიდებოდა, 
მაგრამ თავს ვეუბნებოდი, მათ უკვე აფინანსებ და შეგიძლია, ასე აღარ გრცხვენოდეს-მეთქი. 
ფუსუნის ნახვის სურვილი ისე მიბნელებდა  გონებას, რომ ჩემი თავისთვის არც კი დამისვამს 
ლოგიკური შეკითხვა, ფული   რატომ მიმსუბუქებდა სირცხვილს. მახსოვს, 1977 წლის 
გაზაფხულის ერთ საღამოს,  ნიშანთაშიში დედასთან ერთად ტელევიზორს ვუყურებდი, როცა 
მონატრებისა და  სირცხვილის გრძნობამ ისე შემიპყრო, რომ ნახევარი საათით გამაშეშა. 
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დედა საღამოს სახლში მისულს რომ დამინახავდა, როგორც წესი, მეტყოდა:   –  ერთ საღამოს 
მაინც დარჩი სახლში და ერთად ვივახშმოთ.. 

– დედიკო, არ გეწყინოს, უნდა გავიდე. 

– ღმერთო ჩემო, რამდენი გასართობი ყოფილა ამ ჩვენს ქალაქში, ყოველ საღამოს რომ ახერხებ 
დროის გატარებას. 

– დეე, მეგობრები მელოდებიან და ვერ დავაღალატებ. 

– ნეტავი შენი დედა კი არა, მეგობარი ვყოფილიყავი. თორემ ასე, ამ ცხოვრებაში სულ მარტო 
დავრჩი და იცი, რას გეტყვი, ბექრი სასწრაფოდ ჩავიდეს და ქაზიმთან სამწვადე იყიდოს. ერთად 
ვივახშმოთ და მერე წადი ამხანაგებთან, ვინ გიშლის. 

– ახლავე წავალ მაღაზიაში და ვიყიდი! – შემოგვძახა ბექრიმ სამზარულოდან. 

– არა, დედა, მართლა ვერ დავრჩები. ქარაჰანების ვაჟი დიდ წვეულებას მართავს.  – 

ვუთხარი პირველი, რაც იმ წუთში მომადგა ენაზე. 

– მე რომ არ გამიგია?! – მითხრა დედამ და ეჭვით გამომხედა. 

  

არ მინდოდა გამეგო, რა იცოდნენ დედამ და ოსმანმა ჩემსა და ფუსუნის შესახებ. ამაზე არც კი 
ვფიქრობდი. ზოგჯერ ეჭვები რომ გამეფანტა, ფუსუნთან წასვლამდე დედასთან ერთად 
ვვახშმობდი. ასეთ დღეებში მამიდა ნასიბე აუცილებლად შემამჩნევდა მშიერი რომ არ ვიყავი და 
მკითხავდა: – ქემალ, რაღაც მადიანად არ მიირთმევ, არ მოგეწონა? 

ხანდახან დედასთან დარჩენას გადავწყვეტდი, მაგრამ ვახშმობისა და ორი ჭიქა არყის შემდეგ, 
ისე მომაწვებოდა მონატრება და სიყვარული, რომ ადგილს ვეღარ ვპოულობდი. ჩემი ეს 
მდგომარეობა დედას არ გამოეპარებოდა და მეტყოდა: – ისევ აცქმუტდი, წადი, ცოტა გაისეირნე, 
ოღონდ შორს არ წახვიდე, ხომ იცი, ქუჩა როგორი სახიფათო გახდა. 

არ მინდა, თხრობა გავწელო და თავი მოგაბეზროთ იმის აღწერით, რომ „ცივი  ომის“ გავლენით, 
სტამბოლის ქუჩებში ერთმანეთს არ ინდობდნენ ნაციონალისტები და იდეური კომუნისტები. იმ 
წლებში, ყოველ საღამოს ხდებოდა ქუჩაში დანაშაული. ამის გამო ხშირი იყო შუაღამით 
ყავახანების გაჩხრეკა, უნივერსიტეტებში კი ყოველ მეორე დღეს აქცია- ბოიკოტი იმართებოდა, 
აფეთქებდნენ ნაღმებს, ძარცვავდნენ ბანკებს.  ქალაქის ყველა კედელი აჭრელებული იყო 
სხვადასხვა პლაკატებითა  და    დევიზებით. ბევრი სტამბოლელივით არც მე მაინტერესებდა 
პოლიტიკა. მიმაჩნდა, რომ ქუჩაში ერთმანეთის ხოცვა მხოლოდ ზოგიერთ დაუნდობელ 
პოლიტიკოსს აძლევდა ხელს. ჩეთინის მანქანაში რომ ჩავჯდებოდი, ვეტყოდი, ფრთხილად 
იარე-მეთქი და შემდეგ პოლიტიკაზე ვიწყებდი ლაპარაკს. – პოლიტიკა მიწისძვრისა და ნიაღვრის 
მსგავს სტიქიურ უბედურებას ჰგავს, ჩვენ კი, რიგით მოქალაქეებს, არაფერი დაგვრჩენია, გარდა 
იმისა, რომ მისგან თავი შორს დავიჭიროთ. 

საღამოობით სახლში ვერ ვჩერდებოდი, მაგრამ ყოველთვის ქესქინებთან არ დავდიოდი 
სტუმრად. ხანდახან მართლა რომელიმე წვეულებაზე მივდიოდი, ზოგჯერ იმ იმედით, იქნებ 
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ფუსუნი დამავიწყონ-მეთქი, გოგონებსაც გავიცნობდი ხოლმე, ხანაც მეგობრებთან ერთად 
ვსვამდი და ვმხიარულობდი. მიღებებზე, სადაც ზაიმს მივყავდი, ან რომელიმე ახლად 
გამდიდრებული ჩემი შორეული ნათესავის სახლში ერთი-ორჯერ ნურჯიჰანსა და მეჰმედს 
შევხვდი. ზოგჯერ თაიფუნს მივყვებოდი ღამის კლუბებში, სადაც ფრანგული და იტალიური 
სიმღერების თურქულ ვერსიებს ვისმენდით, ერთ ბოთლ არაყს გამოვცლიდი და ასეთ 
მომენტებში თავს ვიიმედებდი, ნელ-ნელა ძველ ჯანსაღ ცხოვრებას ვუბრუნდები- მეთქი. 

ჩემი მდგომარეობის სერიოზულობასა და სიმძიმეს მხოლოდ მაშინ კი არ ვგრძნობდი, როდესაც 
ფუსუნთან მივიდოდი და გაუბედაობა და სირცხვილი მახრჩობდა, არამედ, განსაკუთრებული 
სიმწვავით მაშინ განვიცდიდი, როდესაც ვახშმობისა და ტელევიზორის ყურების შემდეგ ხელ-
ფეხის დამორჩილებასა და წამოდგომას ვერ ვახერხებდი. მთელი რვა წლის მანძილზე ჩემი 
მდგომარეობისათვის შესაფერისი რიდი კი არ მტანჯავდა, არამედ სხვა რამეც: მრცხვენოდა, 
საღამოობით ადგომასა და ჩუქურჯუმის სახლიდან გამოტევას რომ ვერ ვახერხებდი. 

სატელევიზიო მაუწყებლობა ყოველ საღამოს თორმეტის ნახევრიდან თორმეტამდე 
მთავრდებოდა დროშისა და მავზოლეუმის ფონზე. შემდეგ ითიშებოდა. ჩვენ კი მაინც ეკრანს 
ვიყავით მიშტერებული, გეგონება ახალი პროგრამის დაწყებას ველოდით. ბოლოს თარიქ ბეი 
იტყოდა: – ფუსუნ, შვილო, მიდი რა, გამორთე. 

ზოგჯერ ფუსუნი თქმას არ აცლიდა, ტელევიზორის ღილაკს თითს დააჭერდა და თიშავდა. ახლა 
ვცდილობ, ამოვხსნა განსაკუთრებული შფოთვისა და მღელვარების მიზეზი, რასაც იმ დროს 
განვიცდიდი. ეს გახლდათ დანაშაულის შეგრძნება იმის გამო, რომ იმწუთასვე არ ვდგებოდი და 
არ მივდიოდი. მაშინ არ ვფიქრობდი, თუ რამდენად სამართლიანი ვიყავი. თავს ვიმშვიდებდი, 
„მალე ავდგები და წავალ-მეთქი“. ტელევიზორს ხშირად  ჩვენთან ერთად ის მეზობლებიც 
უყურებდნენ, რომლებსაც ტელევიზორი არ  ჰქონდათ. ისინი მაუწყებლობის დამთავრებისთანავე 
დაუმშვიდობებლად მიდიოდნენ. წასვლისთანავე მათ ხშირად გააქილიკებდნენ ხოლმე  და 
ამიტომაც  არ მინდოდა,   ამ  მეზობლებივით ვყოფილიყავი. 

რა თქმა უნდა, ყველას გადასარევად ესმოდა, რომ ჩემი სტუმრობის მიზეზი ტელევიზორის 
ყურება კი არა, ფუსუნის ნახვა იყო. თუმცა ჩემი სტუმრობისათვის უფრო   ოფიციალური 

  

ხასიათი რომ მიმეცა, მათთან მისვლამდე მამიდა ნასიბეს დავურეკავდი დ ვეტყოდი: – ამ საღამოს 
შემოგივლით და ერთად ვუყუროთ გადაცემას „ისტორიის ფურცლები“. 

ამ სიტყვების შემდეგ, ბუნებრივია, ტელემაუწყებლობის დამთავრებისთანავე ადგომა და წასვლა 
მმართებდა. ამიტომაც თავში განუწყეტლივ მიტრიალებდა აზრი, რომ ტელევიზორს 
გამორთავდნენ თუ არა, უნდა წავსულიყავი, მაგრამ ამას ვერ ვაკეთებდი. მნიშვნელობა არ 
ჰქონდა, მაგიდასთან ვიჯექი თუ დივანზე, გახევებული ვიყავი და თავს ვერ ვაიძულებდი, 
ავმდგარიყავი. წამები კი ერთმანეთს მისდევდა. როგორც კი კედლის საათის ხმას გავიგებდი, 
ახლა კი მართლა უნდა წახვიდე-მეთქი, ორმოცჯერაც კი ვეტყოდი თავს, მაგრამ მაინც ვერ 
ვინძრეოდი. 
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ჩემი ამ დაძაბულობის რეალური მიზეზის ახსნას (ისევე როგორც ჩემი სიყვარულისას) 
დაწვრილებით დღესაც კი ვერ ვახერხებ. ჩემი მდგომარეობის აღწერისას თავში მხოლოდ 
ქვემოთ ჩამოთვლილი სხვადასხვა მიზეზი მომდიოდა: 1. „ბატონებო, უნდა დაგტოვოთ!“ – 
ფრაზას აუცილებლად მოჰყვებოდა მამიდა ნასიბეს ან თარიქ ბეის მოპატიჟებები: „უი, რას 
ბრძანებთ, ქემალ ბეი, არ წახვიდეთ, მშვენივრად ვსაუბრობთ!“ 

2. ეს სიტყვები რომ არ ეთქვათ კიდეც, საკმარისი იყო, ფუსუნს ჩემთვის მრავალმნიშვნელოვნად 
შეეხედა და გაეღიმა, რომ თავგზა მებნეოდა. 

3. ამასობაში რომელიმე სუფრის წევრი აუცილებლად რამე ამბავს მოჰყვებოდა და ახალი თემა 
იწყებოდა. ამ დროს ვფიქრობდი, სანამ მოყოლას არ დაამთავრებს, რომ წამოვდგე, სირცხვილი 
იქნება-მეთქი და ოც წუთს კიდევ ვრჩებოდი. 

4. დრო მავიწყდებოდა, როდესაც ჩემი და ფუსუნის თვალები ერთმანეთს შეხვდებოდა. შემდეგ 
კი, როდესაც საათს დავხედავდი, გაკვირვებული აღმოვაჩენდი, რომ ოცმა კი არა და მთელმა 
ორმოცმა წუთმა გაირბინა. „აბა, ვდგები-მეთქი“ კი ვიტყოდი, მაგრამ ისევ ვერ ვინძრეოდი. ჩემი 
სისუსტის და უმოძრაობისა მრცხვენოდა და ეს წამი  გაუსაძლისად მეჩვენებოდა. 

5. ამ დროს ტვინი მათთან დასარჩენ ახალ მიზეზს ეძებდა. 

6. თარიქ ბეი თავისთვის ერთ ჭიქა არაყს დაისხამდა და ალბათ უხერხული იქნებოდა მისთვის 
კომპანია არ გამეწია. 

7. ვფიქრობდი, წასვლა უფრო მარტივი იქნება, როდესაც საათი თორმეტს ჩამოჰკრავს, 
რადგანაც ვიტყვი: „ოჰ, უკვე თორმეტი გამხდარა, ჩემი წასვლის დროა-მეთქი!“. 

8. იქნებ ჩეთინი ახლა კაფეში რაღაცაზე საუბრობს, ამიტომაც უმჯობესი იქნება, თუ ცოტა ხანს 
კიდევ დავრჩები-მეთქი. 

9. ქუჩაში მათ კარებთან უბნის ბიჭები სხედან, სიგარეტს ეწევიან და საუბრობენ, ახლა რომ გავიდე, 
აუცილებლად გამჭორავენ-მეთქი (ქესქინებთან სტუმრობისას უბნის ბიჭები ჩემი დანახვისთანავე 
ჩუმდებოდნენ, რაც ძალიან არ მსიამოვნებდა. იცოდნენ, რომ ფერიდუნთან კარგი ურთიერთობა 
მქონდა, ამიტომაც ჩემზე ზედმეტის თქმის საშუალება არ ეძლეოდათ). 

ჩემი დისკომფორტი ფერიდუნის სახლში ყოფნა-არყოფნაზეც იყო დამოკიდებული. ფუსუნის 
მზერაში ისედაც იგრძნობოდა ჩემი მდგომარეობის სირთულე. თავს უკეთ არც მაშინაც 
ვგრძნობდი, როცა ფუსუნი თვალებით იმედს მისახავდა. ყველაზე მეტად კი იმის აღიარება 
მიჭირდა, რომ რაკიღა ფერიდუნი ცოლს ენდობოდა, ესე იგი ბედნიერი ოჯახი ჰქონდათ. 

ფერიდუნის უყურადღებობის ახსნის საუკეთესო საშუალება იყო ტაბუ და ტრადიცია. ქვეყანაში, 
სადაც მისი მშობლების თვალწინ გათხოვილ ქალს აკიდება კი არა და მის მხარეს გახედვაც 
(განსაკუთრებით დაბალ ფენასა და პროვინციებში) კი სისხლიანი შელაპარაკებით 
მთავრდებოდა, ბუნებრივი იყო, რომ ფერიდუნს აზრადაც არ მოუვიდოდა, რომ საღამოობით 
მათთან ჩემი სტუმრობის მიზეზი ფუსუნის ნახვა იყო. ჩემი სიყვარული და სუფრა, სადაც ვისხედით, 
იმდენი ნიუანსითა და აკრძალვით იყო მოცული, რომ, რაც უნდა აშკარა ყოფილიყო ჩემი 
სიყვარული, მაინც ყველა ვალდებული იყო, თავი 
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ისე დაეჭირა, თითქოს არაფერი ხდებოდა. დარწმუნებული ვიყავით, რომ ჩვენი ვალდებულებები 
და პასუხისმგებლობა არ დაირღვეოდა. როდესაც ეს შევამჩნიე, მივხვდი, რომ ფუსუნის ნახვას 
სწორედ ამ აკრძალვებისა და ტრადიციების გამო ვახერხებდი. 

იმისათვის, რომ ამ საკითხზე სათანადო ყურადღება გავამახვილო და ყოველივე უკეთ აგიხსნათ, 
მაგალითს მოგიყვანთ: თუკი თანამედროვე დასავლურ საზოგადოებაში, სადაც მამაკაცისა და 
ქალის ურთიერთობები გაცილებით თავისუფალია, იმავე ინტენსივობით, ანუ კვირაში ოთხ-ხუთ 
დღეს ვივლიდი ქესქინების ოჯახში, თავისთავად ყველა მალევე აღიარებდა, რომ მათთან 
ფუსუნის გამო დავდიოდი, რის გამოც ეჭვიანი ქმარი იძულებული გახდებოდა, ჩემთვის ეს 
დაეშალა. ამის გამო ამგვარ ქვეყანაში, ფუსუნის ნახვას ვერ შევძლებდი და მაშინ არც მისდამი 
ჩემი სიყვარული მიიღებდა არსებულ სახეს. 

როცა საღამოს ფერიდუნიც სახლში იყო, მაშინ ისე არ მიჭირდა ადგომა და წასვლა. ხოლო თუკი 
სიძე თავის კინოხელოვან მეგობრებთან ერთად გასართობად იყო წასული, სატელევიზიო 
მაუწყებლობის დასრულების შემდეგ, არ ვთვლიდი, რომ მხოლოდ ზრდილობის გამო 
მეუბნებოდნენ, ერთი ჩაი კიდევ დალიეთო, ან გთხოვთ, ქემალ ბეი, ცოტა ხანს კიდევ დარჩითო. 
ასეთ დღეებში ვფიქრობდი, როგორც კი ფერიდუნი მოვა, მაშინვე წავალ-მეთქი. თუმცა ამ რვა 
წლის განმავლობაში ვერ გადავწყვიტე: ფერიდუნის მოსვლამდე უნდა წავსულიყავი, თუ მისი 
დაბრუნების შემდეგ. 

პირველ თვეებში, უფრო ზუსტად კი პირველ წლებში, ვფიქრობდი, რომ უკეთესი იქნებოდა, 
ფერიდუნის დაბრუნებამდე წავსულიყავი. რადგანაც, როდესაც ფერიდუნი ოთახში შემოვიდოდა 
და ჩვენი თვალები ერთმანეთს შეხვდებოდა, თავს ძალიან ცუდად ვგრძნობდი. ასეთ ღამეებში 
ნიშანთაშის სახლში დაბრუნებულს დასაძინებლად, სულ მცირე, სამი ჭიქა არყის დალევა 
მჭირდებოდა. ამასთან, ფერიდუნის შემოსვლისთანავე რომ ავმდგარიყავი და წავსულიყავი, იმას 
ნიშნავდა, რომ ის არ მომწონდა და მათთან ფუსუნის სანახავად დავდიოდი. ამიტომაც სიძის 
მოსვლის შემდეგ, სულ მცირე, ნახევარ საათს ვრჩებოდი, რაც კიდევ უფრო მბოჭავდა. ხოლო 
თუკი ფერიდუნის მოსვლამდე წავიდოდი, შეიძლება ეფიქრათ, რომ მას გავურბოდი და ჩემს 
დანაშაულს ვაღიარებდი. ეს კი შეუფერებლად მიმაჩნდა. არ მინდოდა, ევროპული რომანების 
მსგავსად, რომელიმე გრაფინიასთან ფლირტის მქონე იმ მამაკაცივით მოვქცეულიყავი, 
სასახლეში გრაფის მოსვლას ერთი ფეხით რომ გაასწრებს. მაშასადამე, ჩემს წასვლასა და 
ფერიდუნის მოსვლას შორის საკმაო დრო უნდა გასულიყო, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ქესქინების 
ოჯახი ადრე უნდა დამეტოვებინა. ამას კი ვერ ვაკეთებდი. ვერც გვიან ვახერხებდი ადგომას და 
ადრე წასვლაზე ხომ საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტი იყო. 

სავარძელში გახევებული ვიჯექი და მეჩეჩზე შემჯდარ გემს ვგავდი. ვცდილობდი, ფუსუნის მზერა 
დამეჭირა, რომ თავი უკეთ მეგრძნო. და ერთი მიზეზიც ვიპოვე, რის გამოც არ შემეძლო მათგან 
დროულად წამოსვლა. 

10. ფერიდუნისთვის უნდა მომეცადა, რომ მასთან სცენარსა და კინოგადაღებაზე მესაუბრა. 
ფერიდუნის დაბრუნებისას რამდენჯერმე შევეცადე, რომ ეს გამეკეთებინა. 

– ფერიდუნ, გაიგე, რა გზები არსებობს ცენზურის საბჭოდან პასუხის სწრაფად მისაღებად? 
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– ვკითხე ერთხელ, მაგრამ პასუხი ვერ მივიღე და მაგიდასთან  სამარისებური  სიჩუმე ჩამოვარდა. 

– კაფე „ფანათში“ კინოკომპანია „ერლერის“ შეკრება იყო. – მიპასუხა ფერიდუნმა. 

ფერიდუნი სახლში სამსახურიდან რომ ბრუნდებოდა, ამერიკული ფილმების პერსონაჟი 
ქმრებივით, თან სერიოზულად და ნაწილობრივ მათი მიბაძვით ფუსუნს ლოყაზე კოცნიდა. 
ხანდახან ფუსუნიც გადაეხვეოდა, რაც გუნებას მიფუჭებდა, რადგანაც ვგრძნობდი, რომ ეს ამბორი 
ბუნებრივი იყო. 

ფერიდუნი თითქმის ყოველ საღამოს მწერლებთან, მსახიობებსა და ოპერატორებთან ერთად 
კაფეებსა და მათ სახლებში გამართულ წვეულებებზე ატარებდა. ამ წრეში თითქმის ყველა 
ერთმანეთს ემდუროდა და კიცხავდა. ფერიდუნი კი ამ ხმაურიანი, დარდიანი და ჭორიკანა 
საზოგადოების ცხოვრებას იზიარებდა. მათთან ერთად ჭამდა, სვამდა და ერთობოდა, თავისი 
მეგობრების სიხარულსა და ტკივილს იზიარებდა. ჩემი 

  

ვიზიტების გამო ფუსუნი ქმართან ერთად არ მიდიოდა, მაგრამ კვირაში ერთი-ორჯერ, ანუ მაშინ, 
როცა მათთან სტუმრად არ მივდიოდი, ფუსუნი ლამაზ ბლუზს ჩაიცვამდა, ჩემს ნაჩუქარ ბროშს 
გაიკეთებდა და ქმართან ერთად ბეიოღლუში, „ფელურსა“ და „ფერდეში“ იჯდა  საათობით.  
შემდეგ მათი   იქ   ყოფნის  დეტალებს   დაწვრილებით   ვიგებდი ფერიდუნისგან. 

ფერიდუნმა, მამიდა ნასიბემ და მეც გადასარევად ვიცოდით, რომ ფუსუნს ერთი სული ჰქონდა, 
ფილმში გადაგვეღო. თუმცა კარგად გვესმოდა, რომ ამ თემაზე თარიქ ბეის თანდასწრებით ვერ 
ვისაუბრებდით. თარიქ ბეი დუმდა და ამ სიჩუმით გვაგრძნობინებდა, რომ ჩვენ გვერდით იყო. 
მინდოდა, სცოდნოდა, რომ ფერიდუნს ვეხმარებოდი. კინოკომპანია „ლიმონის“ დაფუძნებიდან 
მხოლოდ ერთი წლის შემდეგ  ფერიდუნისგან გავიგე, რომ თარიქ ბეის სცოდნია, მის სიძეს 
მხარში რომ ვედექი. 

ამ ერთი წლის განმავლობაში ქესქინებისგან დამოუკიდებლად ფერიდუნთან დავამყარე 
ურთიერთობა, რომელიც საქმიან პარტნიორობას სცილდებოდა, რადგანაც დავუმეგობრდი. 
ფერიდუნი ძალიან თბილი და უშუალო  იყო. შიგადაშიგ  კინოკომპანია 

„ლიმონ ფილმის“ ოფისში ვხვდებოდით ერთმანეთს, სადაც სცენარზე, ცენზურის საბჭოსა და 
მამაკაცის მთავარი როლის შემსრულებელის კანდიდატურაზე  ვსაუბრობდით. ეს საკითხი   
ჩვენთვის   ძალიან  მნიშვნელოვანი   იყო,  რადგანაც    მას  პარტნიორობა ფუსუნისთვის უნდა 
გაეწია. 

ორი კანდიდატი აცხადებდა თანხმობას ფერიდუნის ფილმში თამაშზე, მაგრამ მათ მე და 
ფერიდუნი ეჭვის თვალით ვუყურებდით. ეს მსახიობები ისტორიულ ფილმებში მექალთანეების 
როლებს ასრულებდნენ და თავიანთი მოხერხებულობის წყალობით ერთი ხელის დაკვრით 
ორმოც ყაჩაღს ერეოდნენ. ორივეს კარგად გვესმოდა, რომ შავულვაშებიანი მუსუსი მსახიობები 
აუცილებლად აეკიდებოდნენ ფუსუნს, რადგანაც საქვეყნოდ იყო ცნობილი პარტნიორ ქალებთან 
მათი სასიყვარულო ურთიერთობების ამბები.  გაზეთებში სტატიებიც კი  იბეჭდებოდა ასეთი 
სათაურებით:   „ფილმში  კოცნა მეტისმეტად ბუნებრივი გამოვიდა“ ან „გადასაღებ მოედანზე 
ნაპოვნი  სიყვარული“. ამ სტატიების მიზანი ფილმში მთავარი როლების შემსრულებლების   
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გაპიარება და მაყურებლების მოზიდვა იყო.  მაგრამ მეც  და ფერიდუნსაც  გვინდოდა, რომ ფუსუნი 
ამგვარი სიბინძურისგან შორს ყოფილიყო. ხოლო როდესაც  ფუსუნის დასაცავად ერთ აზრამდე 
მივიდოდით, „ლიმონის“ ანგარიშზე   „სათსათიდან“    დამატებით   თანხას ვარიცხვინებდი. 

იმ დღეებში კიდევ ერთმა რამემ ამაღელვა. ერთ საღამოს, ჩუქურჯუმაში რომ ვესტუმრე, მამიდა 
ნასიბემ მობოდიშებით მითხრა, ფუსუნი ქმარს გაჰყვა ბეიოღლუზეო. არ შევიმჩნიე, დავლიე და 
თარიქ ბეისა და მამიდა ნასიბესთან ერთად ტელევიზორს ვუყურე. ორი კვირის შემდეგაც იგივე 
განმეორდა. ამის შემდეგ უკვე ფერიდუნი დავპატიჟე სადილად და დაწვრილებით ავუხსენი, ჩვენი 
ფილმისთვის კარგი არ იქნება, ფუსუნი იმ მთვრალ საზოგადოებაში თუ ივლის, შეგიძლია 
საღამოობით ჩემი სტუმრობა მოიმიზეზო და ფუსუნი სახლში დატოვო, ეს ფილმისთვისაც და 
ოჯახისთვისაც უმჯობესი იქნება-მეთქი. 

ჩემი გაფრთხილება არ შეისმინა. ფერიდუნმა ფუსუნი ძველებური სიხშირით არა, მაგრამ 
რამდენჯერმე მაინც წაიყვანა „ფელურსა“ და მსგავს ადგილებში. ერთ ასეთ  საღამოს თარიქ 
ბეისა და მამიდა ნასიბესთან ერთად უხმოდ ვუყურე ტელევიზორს. ფუსუნისა და ფერიდუნის 
მოსვლამდე ფეხი არ მოვიცვალე და ღამის ორ საათამდე თარიქ ბეისა და მამიდა ნასიბეს ჩემი 
სტუდენტობისა და ამერიკის ამბებს ვუყვებოდი. 

– ამერიკელები ძალიან შრომისმოყვარე და საოცრად უშუალო და კეთილგანწყობილი ხალხია. 
როგორც წესი, ადრე წვებიან. მილიონერის შვილი, მამის  სურვილით, დილით ადრე დგება და 
ველოსიპედით კარდაკარ გაზეთებს ან რძეს დაატარებს. 

ეგონათ ვხუმრობდი და უაზროდ მიღიმოდნენ, თუმცა დიდი ინტერესით მისმენდნენ. ბოლოს 
თარიქ ბეიმ მკითხა: – ამერიკულ ფილმებში ტელეფონს რომ რაღაც სხვანაირი ზარი აქვს, 
მართლა ასეა, თუ უბრალოდ ფილმებში გვიჩვენებენ ასე? 

დავიბენი, რადგანაც აღმოვაჩინე, რომ არ მახსოვდა, რა ხმა ჰქონდა ამერიკაში ტელეფონს.   
ამიტომაც   იმ   ღამით   ისეთი   შთაბეჭდილება   შემექმნა,   რომ  ჩემი 

  

ახალგაზრდობა და ამერიკაში გატარებული თავისუფლების წლები უკან დამრჩა. თარიქ ბეიმ 
ამერიკული ფილმების ტელეფონის ზარი განასახიერა. თურმე ნუ იტყვით და პოლიციის სირენაც 
უფრო მკაცრი და განსხვავებული ყოფილა. ისიც გაახმოვანა. ღამის ორი საათი ხდებოდა, ჩვენ კი 
ჩაის ვსვამდით, სიგარეტს ვეწეოდით და ვიცინოდით. 

დღესაც ვერ აგიხსნით რატომ დავრჩი ქესქინებთან გვიანობამდე. შეიძლება იმიტომ, რომ 
ფუსუნის უნახავად წასვლა არ შემეძლო. ან იქნებ მინდოდა, მისთვის მეგრძნობინებინა, ჩემი 
სტუმრობის დღეს არსად წახვიდე-მეთქი. ვერ გეტყვით.. თუმცა ეს თემა კიდევ ერთხელ 
წამოვჭერი სერიოზულად ფერიდუნთან საუბრისას და მკაცრად განვუმარტე, მთვრალი და 
მოლაზღანდარე საზოგადოებისგან ფუსუნი უნდა დავიცვათ-მეთქი. ამის შემდეგ ჩემი 
სტუმრობისას ფუსუნი და ფერიდუნი ერთად აღარ წასულან. 

პირველად იმ დღეებში დავიწყეთ იმაზე ფიქრი, რომ ხელოვნების ფილმის მხარდასაჭერად 
ურიგო არ იქნებოდა ფერიდუნს სხვა კომერციული ფილმი გადაეღო. ამ ფილმში, რა თქმა უნდა, 
ფუსუნი არ ითამაშებდა. ამით ფერიდუნს წავახალისებდი რომ ცოლი საღამოობით სახლში 
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დაეტოვებინა. ფუსუნი დადარდიანდა და ჩემზე შურის საძიებლად ზოგჯერ ჩემს მისვლამდე 
ზემოთ ადიოდა და წვებოდა. ამით მაგრძნობინებდა, რომ ნაწყენი იყო, მაგრამ ისე უნდოდა, 
ვარსკვლავი გამხდარიყო, რომ ჩემი სტუმრობის შემდეგ ჯერზე უფრო თბილად მექცეოდა, 
დედაჩემს მოიკითხავდა და ფლავსაც თავისი ხელით გადმომიღებდა. ასეთ დროს ხომ საერთოდ 
ვერ ვახერხებდი ადგომას და წასვლას. 

ფერიდუნს დღითიდღე უფრო ვუმეგობრდებოდი. თუმცა ეს არ უშლიდა იმას, რომ საღამოობით 
ადგომა ისევ გამჭირვებოდა. ფერიდუნი სახლში შემოვიდოდა თუ არა, თავს ზედმეტად 
ვგრძნობდი. მეგონა, სიზმარში ვიყავი, ანუ იმ სამყაროს არ ვეკუთვნოდი და ჯიუტად მინდოდა, 
მისი ნაწილი გავმხდარიყავი. 1977 წლის მარტის ერთ ღამეს, უკანასკნელი საინფორმაციო 
გამოშვებით მივიღეთ ინფორმაცია დარბეული და აფეთქებული პოლიტიკური კრებების, 
კაფეტერიებისა და ჩაცხრილული პოლიტიკოსების შესახებ. ძალიან გვიანი იყო, თუმცა ზუსტად 
ვერ გეტყვით დროს, რადგანაც სირცხვილით საათზე ვერ ვიყურებოდი. ამ დროს ფერიდუნი 
დაბრუნდა. არასდროს დამავიწყდება მისი გაკვირვებული სახე, როცა დაინახა, რომ ჯერ კიდევ 
იქ ვიყავი. ეს გახლდათ თანაგრძნობით აღსავსე დარდიანი მზერა, თუმცა არც ის 
კეთილგანწყობილი და მსუბუქი გამომეტყველება მოშორებია, რომელიც ჩემთვის ყოველთვის 
გამოცანა იყო. 

1980 წლის 12 სექტემბერის სამხედრო გადატრიალების მერე, ქალაქში თორმეტის შემდეგ ქუჩაში 
გამოსვლა აიკრძალა. რამაც მაიძულა, დროულად წამოვმდგარიყავი. მკაცრ მმართველობაზე 
როდი ვდარდობდი. კრიზისი საღამოს ცხრის ნახევრიდან მეწყებოდა და ამის შემდგომი ყოველი 
წამი ჩემთვის გაუსაძლისი ხდებოდა, რადგანაც ისინი მახსენებდა რეალობას – „უკვე ადგომის 
დროაო“. ასე გრძელდებოდა, ვიდრე ათს ოცი წუთი არ დააკლდებოდა. 

ამ დროს ჩემი მღელვარება კულმინაციას აღწევდა და თავს ვაიძულებდი, „შევროლეში“ 
ჩავმჯდარიყავი. ამას ისიც ემატებოდა, რომ დაწესებულ დრომდე  სახლში მისწრებას 
ვცდილობდით, თუმცა სამ-ხუთ წუთს ყოველთვის ვიგვიანებდით.  სამხედროები ათის შემდეგ 
(მოგვიანებით შეზღუდვა თერთმეტზე გადაიტანეს) რამდენიმე წუთს პროსპექტებზე სწრაფად 
მიმავალ მანქანებს არ აჩერებდნენ. უკან დაბრუნების დროს გზაზე არაერთხელ მინახავს 
თაქსიმის მოედანზე, ჰარბიესა და დოლმაბაჰჩეში  შეზღუდვის ბოლო წუთებში სწრაფად 
მიმავალი ავტომანქანების  ავარიები.   მახსოვს, ერთხელ დოლმაბაჰჩეს სასახლის უკან, ლურჯ 
ბოლში გახვეული „პლიმუთის“ მარკის ავტომანქანიდან ძაღლთან ერთად მთვრალი მამაკაცი 
რომ გადმოვიდა, ხოლო თაქსიმზე ერთ ტაქსის რადიატორი გაუსკდა და მანქანა ბოლში  იყო 
გახვეული აბანო „ჩაღალოღლუსავით“. აქეთობას საშინელი სანახავი იყო ნახევრად 
ჩაბნელებული უკაცრიელი პროსპექტები. სახლში არაყს კიდევ გადავკრავდი,   შემდეგ კი 
ღმერთს ვევედრებოდი, ნორმალურ ცხოვრებაში დამაბრუნე-მეთქი.   მაგრამ დღესაც ვერ 
გეტყვით, მინდოდა კი სინამდვილეში ამ სიყვარულისგან, აკვიატებისგან  გათავისუფლება? 

სანამ მათი სახლიდან წამოვიდოდი, თუკი ფუსუნი, ან ოჯახის რომელიმე წევრი, თუნდაც 
გადაკვრით, ჩემზე რამე კარგს იტყოდნენ, ოპტიმიზმითა და იმედით ვივსებოდი და ამგვარ 

  

დღეებში ადგომა და წასვლა აღარ მიჭირდა, რადგანაც ვფიქრობდი, ჩემი სტუმრობა ფუჭი არ 
არის და ფუსუნი მალე ჩემი გახდება-მეთქი. 
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თუკი სუფრასთან ყველაზე მოულოდნელ მომენტში ფუსუნი ტკბილად მომმართავდა, 
სიხარულით ვივსებოდი. რამდენიმე ასეთ შემთხვევას გავიხსენებ: 1977 წლის 16 მაისს მითხრა: – 
თმა შეგიკრეჭია, ცოტა მოკლეა, მაგრამ გიხდება. 

ან კიდევ, მახსოვს, 1980 წლის 17 თებერვალს დედამისს ჩემზე რომ უთხრა: „შეხედე, რა 
ბავშვივით უყვარს ქაბაბიო“. ერთ თოვლიან საღამოს, შევდგი თუ არა სახლში  ფეხი, შემომცინა 
და მითხრა: – ქემალ, უშენოდ სუფრას არ მივუსხედით, ვამბობდით, იმედია, ამ საღამოს მაინც 
მოვაო. 

ეს სიტყვები ისე მაბედნიერებდა, რომ ასეთ დღეებში მათთან რაც უნდა დაღვრემილი 
მივსულიყავი, ხასიათი მიკეთდებოდა და ამ დროს ადგომა და წასვლაც არ მიჭირდა. 
შემოსასვლელში დაკიდებულ პალტოს ჩავიცვამდი, შემდეგ კი მასპინძლებს ვეტყოდი: – 
დაგტოვებთ, თქვენის ნებართვით. 

თუკი სახლში ადრიანად ვბრუნდებოდი, მანქანაში, აქეთობას, ფუსუნზე კი აღარ ვფიქრობდი, 
სამსახურის ხვალინდელ საქმეებს ვგეგმავდი. 

ამ ამბიდან ერთი-ორი დღის შემდეგ, როცა საღამოობით ისევ მათთან მივდიოდი, ფუსუნს 
დავინახავდი თუ არა, მაშინვე ვხვდებოდი, რა მიზიდავდა ამ ოჯახში. 

თუკი ფუსუნისგან შორს ვიყავი, სამყარო ჩემთვის უცხოვდებოდა რთულ გამოცანასავით და 
ფუსუნს რომ დავინახავდი, ვხვდებოდი, რომ ყველაფერს თავისი ადგილი ჰქონდა, ხოლო 
ცხოვრება აზრიანი და ლამაზი იყო. 

საღამოობით როცა სტუმრად ვიყავი და ფუსუნს თვალებში ჩავხედავდი, გამარჯვების გრძნობა 
მეუფლებოდა, რადგანაც მიუხედავად იმისა, რომ სიამაყე მელახებოდა, იმ დღეს მათთან ვიყავი. 
თანაც ხშირად ამავე ბედნიერ სხივს ფუსუნის თვალებშიც ვხედავდი. შეიძლება უბრალოდ ასე 
მეგონა. რადგანაც მჯეროდა, რომ ჩემი სიმტკიცე და მიზანსწრაფვა მასზე იმოქმედებდა და 
სასურველ შედეგს მომიტანდა. ასეთ მომენტებში ვრწმუნდებოდი, რომ ცხოვრება მშვენიერი იყო. 

58. ლოტო 

1977 წლის ახალი წლის ღამე ქესქინების ოჯახში ლოტოს თამაშში გავათენე. ეს ამბავი წეღან 
ცხოვრების სიმშვენიერე რომ ვახსენე, ალბათ, იმან გამახსენა. თუმცა ახალი წლის ქესქინების 
ოჯახში შეხვედრა იმითაც იყო მნიშვნელოვანი, რომ გარკვევით მიმანიშნებდა, რამის შეცვლა 
გაგიჭირდებაო. სიბელთან ურთიერთობის გაწყვეტამ მეგობრების წრეს ჩამომაშორა, ხოლო 
ქესქინების ოჯახში კვირაში ოთხ-ხუთჯერ სტუმრობის გამო იძულებული გავხდი, ბევრ ჩვევაზე 
მეთქვა უარი, თუმცა იმ ახალ წლამდე ჩემს თავსა და ახლობლებს ვარწმუნებდი, რომ ძველ 
ცხოვრებაში დაბრუნებას შევძლებდი. 

თავს ვარიდებდი შეკითხვებს, რა მოხდა, რატომ დაშორდი სიბელსო და ამიტომაც ჩვენს საერთო 
ნაცნობებთან აღარ მქონდა ურთიერთობა, მათ ამბებს კი ზაიმისგან ვიგებდი, რომელსაც 
„ფუაიეში“, „გარაჟსა“ და ამგვარ მაღალი კლასის რესტორნებში ვხვდებოდი. ეს შეხვედრები 
ძალიან მიყვარდა და ერთმანეთისთვის ათასი ამბის  მოყოლით ვერ ვძღებოდით. 
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ზაიმი თავისი შეყვარებულის, აიშეს გვერდით თავს უკვე აღარ გრძნობდა კარგად. აიშე ფუსუნის 
ტოლი იყო და მასზე ამბობდა, ძალიან ბავშვურია და ურთიერთობა მიჭირს, რადგანაც ჩემს ჭირსა 
თუ ლხინს ვერ ვუზიარებო. ჩემი არაერთი კითხვის მიუხედავად, 

  

მეუბნებოდა, ახალი შეყვარებული, ან კანდიდატიც კი არ მყავსო. როგორც თავად ამბობდა, 
აიშესთან ურთიერთობა კოცნას არ გასცილებია, რადგანაც გოგონა ფრთხილი და წინდახედული 
აღმოჩენილა. როგორც მივხვდი, ვერ დარწმუნდა ზაიმის სერიოზულ განზრახვაში და ამიტომაც 
მისგან თავი შორს ეჭირა. 

–კი, მაგრამ, რა გაცინებს? – მკითხა ზაიმმა, ამაზე რომ ვსაუბრობდით. 

– სულაც არ ვიცინი. 

– მშვენივრად ვხედავ, რომ გეცინება, – მითხრა. – მაგრამ არ მწყინს. უფრო სასაცილო რამეს 
მოგიყვები თუ გინდა. ნურჯიჰანი და მეჰმედი ერთმანეთს ყოველდღე ხვდებიან და რესტორნიდან 
რესტორანში, კლუბიდან ბარში დასეირნობენ.  კაზინოებშიც დადიან და ძველ სიმღერებსა და 
აღმოსავლური სიმებიანი საკრავებით  შესრულებულ მელოდიებს უსმენენ. სამოცდაათი, 
ოთხმოცი წლის ერთ დროს პოპულარულ მომღერლებს პოულობენ და მათთან მეგობრობენ. 

– კარგი ერთი.. არ ვიცოდი, ნურჯიჰანი ასე თუ იყო ამით დაინტერესებული.. 

–   მეჰმედის  სიყვარულით  დაინტერესდა.  ისე  მეჰმედსაც  არაფერი  გაეგება   ძველი 
სიმღერებისა, მაგრამ უნდა, რომ ნურჯიჰანზე შთაბეჭდილება მოახდინოს და იმასაც თავი ისე 
უჭირავს, ვითომ ძალიან აინტერესებდეს. „საჰაფლარში“ წიგნებს ყიდულობენ, ძველი 
ფირფიტების შესაძენად ძველმანების ბაზრობებზეც დადიან.. მუზაენ სენარის მოსასმენად 
საღამოობით თაქსიმსა და ბებექის კაზინოებში დაიარებიან.. მაგრამ ფირფიტებს ერთად კი არ 
უსმენენ.. 

– რატომ? 

–  საღამოობით კაზინოებში კი დადიან, მაგრამ განმარტოებას ვერ ახერხებენ და  შენ 
წარმოიდგინე, სექსიც არა აქვთ. 

– ეგ საიდანღა იცი? 

– აბა სად უნდა შეხვდნენ? – მითხრა ზაიმმა. – მეჰმედი დღემდე მშობლებთან ერთად ცხოვრობს. 

– მაჩქაში სახლი აქვს. ვიცი, იქ ქალები დაჰყავდა.. 

– ვისკის დასალევად მეც წამიყვანა იქ ერთხელ. – მითხრა ზაიმმა. – რომ ნახო, ნამდვილი 
საიდუმლო შეხვედრების ადგილია. ნურჯიჰანს თუ ჭკუა აქვს, ეგეთ ადგილას ფეხსაც არ შედგამს. 
იქ თუ მივა, მიხვდება, რომ მეჰმედი მის შერთვას არ აპირებს. მეც კი ცუდად ვიგრძენი იმ სახლში 
თავი: მეზობლები ჭუჭრუტანებში იჭყიტებიან და თავიანთი მზერით ამბობენ, ამ კაცმა ისევ ბოზი 
მოიყვანაო. 
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– მაშინ რა ქნას საბრალო მეჰმედმა? თავადაც მოგეხსენება, არ არის ადვილი უცოლო კაცისთვის 
ამ ქალაქში ნორმალური სახლის ქირაობა.. 

– ჰილტონში წავიდნენ. – მიპასუხა ზაიმმა. – რაღაც მინდა ძმურად გითხრა, ოღონდ არ გეწყინოს. 

– არ მეწყინება, მითხარი. 

– ასე  მგონია, სიბელთან შეხვედრები  ოფისში  რომ არ  გქონოდა, თითქოს  რაღაცას 
აკრძალულს აკეთებდით და ის ფუსუნივით „მერჰამეთში“ წაგეყვანა,  დღეს  ერთად იქნებოდით. 

– ეგ სიბელმა გითხრა? 

– რას ამბობ, სიბელი ასეთ რამეებზე არავისთან ლაპარაკობს. – მიპასუხა ზაიმმა. – კარგი, 
დაივიწყე, რაც გითხარი. 

სიჩუმე ჩამოვარდა. რა კარგად ვსაუბრობდით და როცა საქმე ჩემს ცხოვრებას შეეხო, 

  

ხასიათი გამიფუჭა, რადგანაც ამაზე ისე მითხრა, როგორც რაღაც დიდ უბედურებაზე. ზაიმმა ეს 
შეამჩნია და საუბრის თემა შეცვალა. მიამბო, ერთხელ, გვიან ღამით ბეიოღლუში, მეხაშესთან 
როგორ შეხვდა მეჰმედს, ნურჯიჰანს, თაიფუნსა და ფარე ფარუქს და ყველამ ერთად ორი 
მანქანით სრუტეზე რომ ისეირნა. ერთხელაც ღამით, ემირგანში აიშესთან ერთად მანქანაში ჩაის 
მიირთმევდა და მუსიკას უსმენდა, როდესაც ფიჩ ჰილმისა და სხვა მეგობრებს შეხვდნენ და 
ყველანი ერთად, ოთხი მანქანით, ჯერ ბებექში ახლად გახსნილ ღამის კლუბ „პარიზიენში“ 
წავიდნენ, შემდეგ  კი  „ლალეზერში“. ეს კლუბი იმით  იყო საინტერესო, რომ ჯგუფი „გუმუშ 
იაფრაქლარი“ უკრავდა. 

ზაიმი მთელი მონდომებითა და გაფორმებებით მიყვებოდა გართობის დეტალებს, თითქოს 
უნდოდა, შეეხარბებინა, წავექეზებინე, რომ ძველ ცხოვრებას დავბრუნებოდი. მაგრამ მასთან 
საუბრისას ამაზე საერთოდაც არ ვფიქრობდი. თუმცა საღამოს, ქესქინების ოჯახში ჩემი თავი 
გამოვიჭირე, რომ ეს გასართობები წარმოვიდგინე. არ იფიქროთ, ძველ მეგობრებსა და 
უწინდელ ცხოვრებაზე გული მწყდებოდა და ვდარდობდი, ეს ბედნიერი ხანა რომ აღარ 
გრძელდებოდა. არა, ასე არ იყო. უბრალოდ, ზოგჯერ, ქესქინების მაგიდასთან ისეთი შეგრძნება 
მეუფლებოდა, თითქოს ქვეყნად არაფერი ხდებოდა, ხოლო თუკი მაინც ხდებოდა რამე, ჩვენ ამ 
მოვლენებისგან შორს, ძალიან შორს ვიყავით. ეს იყო და ეს.. 

1977 წლის ახალი წლის ღამეს სწორედ ამგვარი გრძნობა დამეუფლა და მახსოვს, 
წარმოვიდგინე, ზაიმი, სიბელი, მეჰმედი, თაიფუნი, ფარე ფარუქი და სხვა მეგობრები როგორ 
ხვდებოდნენ ახალ წელს და როგორ ერთობოდნენ (ვიცოდი, რომ ზაიმი თავის აგარაკზე 
საახალწლო მიღებას მართავდა და ყველას ეპატიჟებოდა. ამისათვის კარისკაცს ბუხარი 
წინასწარ დაანთებინა და ელექტროღუმელებიც ჩაართვევინა). 

– ქემალ, ვერ ხედავ, ოცდაშვიდი ამოვიდა და აქა გაქვს! – მითხრა ფუსუნმა. შეამჩნია, რომ იმ 
მომენტში სადღაც სხვაგან ვიყავი, ამიტომაც ჩემს ლოტოს ბარათზე 27 რიცხვი მოძებნა, თავისი 
ხელით დამიდო ლობიოს მარცვალი და გამიღიმა. – გამოფხიზლდი. – მითხრა და ყურადღებით 
და თანაგრძნობით ჩამხედა თვალებში. 
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ქესქინების სახლში, სწორედ ამ გულისხმიერებისთვის დავდიოდი. ბედნიერებისგან 
ვბრწყინავდი. მაგრამ ეს იოლად არ მომიპოვებია. დედაჩემსა და ჩემს ძმას რომ არ ეღელვათ, 
ვმალავდი, რომ ახალ წელს ქესქინებთან ვატარებდი და ჯერ ოჯახის საახალწლო სუფრასთან 
ვჯდებოდი. შემდეგ, როცა ჩემი ძმისშვილები იტყოდნენ, ბებია, მოდი ლოტოს თამაში 
დავიწყოთო, მაშინვე მათ ვუერთდებოდი და ერთ ხელს ვეთამაშებოდი. მახსოვს, რომ ბერინი 
ჩემი საქციელის ხელოვნურობას უმალ ხვდებოდა და მზერით მეკითხებოდა, რა ხდებაო. 

– არაფერი, უბრალოდ ვერთობით. – ჩავჩურჩულე ბერინს. 

შემდეგ ვუთხარი, ზაიმის წვეულებაზე აუცილებლად უნდა წავიდე-მეთქი და სირბილ- სირბილით 
გამოვედი სახლიდან. ბერინის გაკვირვებული მზერა კი ვიგრძენი, მაგრამ არ შევიმჩნიე. 

მანქანით, რომელსაც ჩეთინი მართავდა, ქესქინების სახლისკენ გავემათე. აღელვებული, მაგრამ 
უსაზღვროდ ბედნიერი ვიყავი. ვიცოდი, რომ ვახშმად მელოდნენ. რადგანაც რამდენიმე დღის 
წინ, მარტონი რომ დავრჩით, მამიდა ნასიბეს ვუთხარი, ახალ წელს თქვენთან გავატარებ-მეთქი. 
ერთგვარად გავაფრთხილე, რომ იმ ღამით ფუსუნი ქმართან ერთად ამხანაგებთან არ 
წასულიყო. თავისთავად ამ საკითხზე, მამიდა ნასიბეს აზრიც ვიცოდი, „ქემალი, კეთილი გულით 
ფილმის გადაღებაში გვეხმარება რადგანაც  ჩვენს ოჯახთან ახლობლობს, ამიტომაც 
სირცხვილია, სტუმრად რომ მოვა, ფუსუნი სახლში რომ არ დახვდესო“. რაც შეხება იმას, რომ 
საღამოობით ფერიდუნი არ მხვდებოდა, მამიდა მის საქციელს სიძის „არასერიოზულობითა“ და 
„ბავშვური  ხასიათით“ ხსნიდა. ეს ისედაც ყველამ ვიცოდით, რადგანაც, როცა კი ფერიდუნი 
სახლში არ იყო, ნასიბე მას, როგორც წესი, ბავშვად მოიხსენებდა. 

სანამ სახლიდან გამოვიდოდი, დედაჩემის ლოტოსთვის მომზადებული საჩუქრების ნაწილს 
დავტაცე ხელი. ქესქინების სახლის კიბე სირბილით რომ ავიარე და ფუსუნის დანახვაზე 
სიხარული განვიცადე, ნეილონის პარკიდან საჩუქრები მაგიდაზე წამოვყარე და 

  

ვთქვი: – ეს – ლოტოში გამარჯვებულებს. 

როგორც დედამ იცოდა ხოლმე, მამიდა ნასიბესაც ლოტოსთვის პატარ-პატარა საჩუქრები 
მოემზადებინა. ჩემი მოტანილი საჩუქრებიც შევურიეთ და ყველამ ერთად ლოტოს თამაში 
დავიწყეთ. ეს ისე მოგვეწონა, რომ მომდევნო წლებში ტრადიციად ვაქციეთ ჩემი მიტანილი და 
მამიდას მომზადებული საჩუქრების შერევა და ახალი წლის ლოტოს თამაშით გატარება. 

აქ ვფენ ლოტოს კომპლექტს, რომელსაც რვა წლის განმავლობაში ქესქინების ოჯახში 
ვთამაშობდი.. 1950 წლიდან 1990 წლების ბოლომდე, დედა, ორმოც წელს, ჯერ ჩვენთან და 
ბიძაშვილებთან, ხოლო შემდეგ შვილიშვილებთან სწორედ ამნაირივე ლოტოს კომპლექტით 
თამაშობდა. ახალი წლის ღამის ბოლოს, როდესაც თამაშს მოვრჩებოდით, ყველა საჩუქარი 
დარიგდებოდა და მეზობლები და ბავშვები დასაძინებლად წავიდოდნენ, მამიდა ნასიბეც, 
დედაჩემივით, ლოტოს კოჭებს მოაგროვებდა, ოთხმოცდაათივეს სათითაოდ გადაითვლიდა, 
შემდეგ ლოტოს ბარათებს აკურატულად დააწყობდა და ლენტით შეკრავდა. ტომრის ერთ 
კუთხეში ჩაყრიდა ლობიოს მარცვლებს, რომელებსაც რიცხვების მოსანიშნად ვიყენებდით და 
მომავალი წლის ახალ წლამდე შეინახავდა. 
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დღეს, როცა ვცდილობ ჩემი დიდი სიყვარული აღგიწეროთ, ვხვდები, რომ იმ ჯადოსნურ და 
უცნაურ წლებში წარუშლელი შთაბეჭდილება დამიტოვა ახალი წლის ღამით ლოტოს თამაშმა. 
ლოტო ნეაპოლური თამაშია. იტალიელების ხალხმრავალი ოჯახები, როგორც წესი, ახალ წელს 
ერთად ლოტოს თამაშით ხვდებოდნენ. ათათურქის მიერ ახალი წელთაღრიცხვის შემოღების 
შემდეგ, მრავალი საახალწლო ცერემონიალისა და ტრადიციის მსგავსად, ლოტოს თამაში 
ლევანტელებისა და იტალიელების ოჯახებიდან მთელ სტამბოლში გავრცელდა და მალევე 
ახალი წლის ღამის შეუცვლელი გასართობი გახდა. 1980-იან წლებში გაზეთები საახალწლოდ 
ერთგულ მკითხველებს იაფფასიანი, მუყაოსგან დამზადებული პლასტმასის კოჭებიანი ლოტოს 
კომპლექტით ასაჩუქრებდნენ. იმ წლებში ქუჩაში შეხვდებოდათ ათასობით ადამიანს, რომელსაც 
ხელში შავი ტომსიკა ეჭირა და გამვლელ-გამომვლელს ბედის ცდასა და მინი-ლოტოს თამაშს 
სთავაზობდა, სუპერპრიზად კი უცხოურ სიგარეტს ან ვისკის ჰპირდებოდნენ. სწორედ ამ დროს 
გახდა სიტყვა „ლოტო“ თურქულში წილისყრისა და იღბლის სინონიმი. 

მინდა, რომ ჩემი ისტორია ისე აღიქვათ, როგორც ნივთების ისტორია, ამიტომაც ნამდვილი 
კოლექციონერის ენთუზიაზმით აღგიწერთ საჩუქრებს, რომლებსაც დედაჩემი და მამიდა ნასიბე 
საახალწლოდ ლოტოსათვის ამზადებდნენ. 

მამიდა ნასიბე საპრიზო ნივთების ტომსიკაში აუცილებლად ჩადებდა პატარა გოგონას ან ბიჭის 
ცხვირსახოცს. საინტერესოა, რომ დედაჩემიც იმავეს აკეთებდა. ვერ აგიხსნით: იქნებ იმიტომ 
დებდნენ ცხვირსახოცს, რომ ახალ წელს ლოტოს თამაში განსაკუთრებით პატარებს უხაროდათ, 
ხოლო ჩვენ, უფროსები კი იმ ღამით ბავშვებივით ვერთობოდით. ჩვენს სახლში, როცა კი რაიმე 
საბავშვო საჩუქარს უფროსი სტუმარი მოიგებდა, აუცილებლად იტყოდა: – როგორ გამიხარდა, 
სწორედ ასეთი მჭირდებოდა! 

მამაჩემი და მისი მეგობრები ამ სიტყვებს ორაზროვნად იტყოდნენ, შემდეგ კი თვალ- წარბით 
რაღაც უცნაურად შეათამაშებდნენ და ერთმანეთს რაღაცას ანიშნებდნენ. მათი ამ მიმიკის 
დანახვაზე შევწუხდებოდი ხოლმე, რადგანაც ვხვდებდი, რომ დიდები ლოტოს თამაშს ირონიითა 
და არასერიოზულად უდგებოდნენ. დიდი ხნის შემდეგ, 1982 წლის ახალი წლის წვიმიან ღამეს 
ქესქინების სახლში ლოტოს ბარათის ერთი რიგი პირველმა შევავსე და გახარებულმა დავიძახე: 
– შევავსე! 

– გილოცავ, ქემალ ბეი! – მითხრა ნასიბე მამიდამ და პატარა ცხვირსახოცი გადმომცა. მეც მაშინვე 
მივუგე: – ზუსტად ასეთი ცხვირსახოცი მჭირდებოდა. 

– ფუსუნის ბავშვობის დროინდელი ცხვირსახოცია. – მიპასუხა მამიდამ სერიოზულად. 

მაშინ მივხვდი, რომ ქესქინების სახლში ლოტოს ხუმრობით კი არ ვთამაშობდი, არამედ 
მეზობლის ბავშვივით მონდომებით. ფუსუნი, მამიდა ნასიბე, თარიქ ბეიც შიგადაშიგ ჩაიცინებდნენ 
და თავიანთ ირონიულ დამოკიდებულებას გვიჩვენებდნენ, მე კი მთელი გულით ვერთობოდი. იმ 
მკითხველსა და მუზეუმის დამთვალიერებლებს, რომლებიც 

  

ირონიით უყურებენ ფუსუნისადმი ჩემს სიყვარულს, ვთხოვ, ირწმუნონ, რომ იმ წუთებში მართლაც 
უშუალო და სუფთა ვიყავი. 
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დედაჩემი საჩუქრებში აუცილებლად დებდა რამდენიმე წყვილ წინდას. როგორც ახლა ვხვდები, 
ისეთ ნივთების ირჩევდა საჩუქრებად, რომელთა ყიდვაც სახლში ისედაც გათვალისწინებული 
იყო. ეს განწყობა საჩუქრის არსს აკნინებდა, მაგრამ ამ წინდებს, ცხვირსახოცებსა და ალადინის 
მაღაზიაში ნაყიდ სავარცხელს, ცოტა ხნით მაინც, ისე ვუყურებდით, როგორც ჩვენთვის ძალიან 
ძვირფასს. ქესქინების სახლში კი მთავარი, საჩუქარსა და მოგებაზე მნიშვნელოვანი, 
ბავშვებისთვისაც კი, თავად თამაში იყო. ახლა ვხვდები, ამის მიზეზი ის იყო, რომ საჩუქარი 
რომელიმე წევრისთვის კი არა, ზოგადად ოჯახისთვის იყო განკუთვნილი. მათთან სტუმრობისას, 
ყოველთვის ლოდივით მაწვა იმის განცდა და ტკივილი, რომ ზედა სართულზე იყო ოთახი, სადაც 
ფუსუნი და მის ქმარი საერთო კარადასა და ლოგინს იზიარებდნენ. არაერთხელ წარმომიდგენია 
ფუსუნის ოთახი, მისი ნივთები და ტანსაცმელი. მაგრამ ახალი წლის ღამეს ლოტოს თამაშში 
გართული ამაზე ვერ ვფიქრობდი. ასეთივე გამონაკლისი იყო ზოგი საღამო და ასეთი რამ 
მხოლოდ მაშინ ხდებოდა, როდესაც ქესქინების მაგიდასთან რამდენიმე ჭიქა არაყს დავლევდი 
და ტელევიზორს მივაშტერდებოდი. 

ლოტოს თამაშისას, ან სხვა რომელიმე საღამოს, როცა ტელევიზორს ვუყურებდით მშვიდად, ამა 
თუ იმ ნივთს (მაგალითად, კოვზს, რომელსაც ფუსუნის ხელის სუნი ჰქონდა შერჩენილი) 
ყველასგან მალულად ჯიბეში ჩავისრიალებდი ხოლმე. ამ დროს ბავშვური უცოდველობის 
შეგრძნება მიქრებოდა. მაგრამ ვთავისუფლდებოდი მათ სახლთან მიჯაჭვულობისაგან და 
შემეძლო, როცა მომინდებოდა, ავმდგარიყავი და წავსულიყავი. 

ნიშნობის დღეს ფუსუნთან ჩემი ბოლო შეხვედრისას ვისკი ბაბუაჩემ ეთჰემ ქემალის დროინდელი 
ანტიკვარული ჭიქით დავლიეთ. სწორედ ეს ჭიქა მივიტანე საახალწლო ლოტოს საჩუქრად 1980 
წლის ახალი წლის ღამეს. 1979 წლიდან ქესქინებისთვის მოპარული უმნიშვნელო ნივთების 
მაგივრად, ძვირფასი საჩუქრების მიტანა დავიწყე. ამას ოჯახი, ისევე როგორც ჩემს ფუსუნისადმი 
სიყვარულს, მშვენივრად ხვდებოდა, მაგრამ არ იმჩნევდა. იმ ახალი წლის საჩუქრებს (საპონი, 
კალამი, წინდა) შორის დავდე ძვირად ღირებული   ჭიქა,   რომლის   მსგავსსაც   მხოლოდ   
ანტიკვარულ    მაღაზია    „რაფი ფორთოქალში“ თუ ნახავდით. ლოტოში ჭიქა თარიქ ბეიმ მოიგო. 
გული  მეტკინა, რომ ფუსუნმა ვერც კი შეამჩნია ჭიქა, რომელიც ჩვენი სიყვარულის ყველაზე 
ძვირფასი დღის მოწმე იყო. იქნებ კიდეც შენიშნა, მაგრამ ჩემმა გაბედულებამ და სითამამემ 
გაანერვიულა (იმ ახალ წელს ფერიდუნიც ჩვენთან ერთად იყო) და არ შეიმჩნია, ვერ გეტყვით.. 

ამის შემდგომ სამ-ნახევარი წლის განმავლობაში, როცა კი თარიქ ბეი არყის დასალევად ამ ჭიქას 
აიღებდა ხელში, მინდოდა, რომ ფუსუნისთვის ჩვენი ბოლო სასიყვარულო ურთიერთობა 
გამეხსენებინა, მაგრამ ქესქინების მაგიდასთან თარიქ ბეის გვერდით, ამის გაკეთებას 
თავისთავად ვერ ვახერხებდი და იმ ბავშვივით ვიქცეოდი, რამე თემაზე საუბარს რომ 
უკრძალავდნენ. 

ნივთების ძალა პირდაპირპროპორციულად არის დაკავშირებული ჩვენს მოგონებებთან. ალბათ 
ცხოვრებაში ყურადღებასაც არ მივაქცევდი კალათში ჩაწყობილ ყურძნის, კომშის, გარგრისა და 
მარწყვის ფორმის ედირნულ საპნებს, მაგრამ, რადგან ისინი ახალი წლის ლოტოს პრიზები იყო, 
მახსენებდა ქესქინების სუფრასთან გატარებულ ჩემი ცხოვრების საუკეთესო ჯადოსნურ საათებს 
და ბედნიერებითა და სიმშვიდით მავსებდა. გულით მჯერა, რომ ეს გრძნობა მარტო მე არა მაქვს 
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და იგივე განცდა დაეუფლებათ მუზეუმის დამთვალიერებლებს, რომლებიც მათ წლების შემდეგ 
ნახავენ. 

ამავე რწმენით ვფენ იმ წლების ეროვნული ლატარიის საახალწლო ბილეთებს. მამიდა ნასიბე 
დედაჩემივით 31 დეკემბრის საჩუქრებს შორის აუცილებლად ლატარიის ერთ ბილეთს ჩადებდა 
ხოლმე. ვინც კი ბილეთს მოიგებდა, ჩემს სახლშიც და ქესქინების ოჯახშიც ყველანი ერთხმად 
ეუბნებოდნენ: – ყოჩაღ, ამ ღამით  იღბლიანი  გამოდექი.. იმედია, ლატარიაშიც გაგიმართლებს. 

1977-1984 წლების ახალი წლების ლოტოში ლატარიის ბილეთი, საოცარი შემთხვევის 
წყალობით, ფუსუნმა ექვსჯერ მოიგო. მაგრამ როცა გათამაშების შედეგებს  ვისმენდით, 

  

ესეც საოცარია, მაგრამ ვერც ერთხელ ვერაფერი მოიგო. 

ბანქოზე, იღბალსა და ცხოვრებაზე არის ერთი გამოთქმა, რომელსაც ხშირად ვიმეორებდით 
ჩვენს სახლშიც და ქესქინებთანაც, განსაკუთრებით თარიქ ბეი იტყოდა ხოლმე სტუმრებთან 
კარტის თამაშისას. ეს დამარცხებულების ნუგეშისცემა იყო   ხუმრობით. 

„ვისაც კარტში არ უმართლებს, სიყვარულში გაუმართლებს.“ 

ამ სიტყვებს სათანადო დროს აუცილებლად ყველა ამბობდა. 1982 წლის ახალ წელს 
ტელევიზიით გადმოსცემდნენ ლატარიის გათამაშებას, რომელსაც ანკარის მთავარი 
ნოტარიუსიც ესწრებოდა. ფუსუნმა ისევ ვერაფერი მოიგო. ნასვამი ვიყავი და დაუფიქრებლად 
წამოვაყრანტალე: – რადგან კარტში არ გაგიმართლათ, ფუსუნ ჰანიმ, სიყვარულში 
აუცილებლად გაგიმართლებთ. – ეს ისე წარმოვთქვი, როგორც ფილმებში სჩვევიათ ხოლმე 
ზრდილობიან ჯენტლმენებს. 

– ეჭვიც არ მეპარება, ქემალ ბეი. – მიპასუხა ფუსუნმა დაუფიქრებლად, იმავე ფილმების 
პერსონაჟი დარბაისელი ქალბატონივით. 

1981 წლის ბოლოს უკვე მჯეროდა, რომ ჩემს სიყვარულთან დაკავშირებული სიძნელეების 
ნახევარი უკან მოვიტოვე, ამიტომაც ფუსუნის სიტყვები სასიამოვნო ხუმრობად მივიჩნიე. მაგრამ 
მეორე დღეს, 1982 წლის პირველ იანვარს, როდესაც ცოტა გამოვფხიზლდი და დედასთან 
ერთად ვსაუზმობდი, შიშმა შემიპყრო, რადგანაც ვიფიქრე, ფუსუნმა ეს შეიძლება ორაზროვნად 
მითხრა-მეთქი. სიყვარულში ბედნიერება და გამართლება, რა თქმა უნდა, იმას არ ნიშნავდა, რომ 
ფუსუნი ქმარს გასცილდებოდა და ჩემთან იცხოვრებდა. ეს მისი საუბრის ირონიულ ტონშიც 
შეიმჩნეოდა. 

მოგვიანებით, დაწყნარებულმა გადავწყვიტე, რომ მეტისმეტი ეჭვები მცდარ გზაზე მაყენებდა. 
რადგანაც ფუსუნის ირონია გამოწვული იყო სწორედ იმ ფრაზით, რომელსაც ყოველთვის 
წარმოთქვამენ სიყვარულისა და  კარტის  დასაკავშირებლად.   „მილის“, 

„თერჯუმანის“, „ჰერ გუნის“ მსგავს კონსერვატორულ გაზეთებში ახალი წლის  ღამეს კარტისა და 
ლოტოს თამაშის, ეროვნული ლატარიების გათამაშების,  რესტორნებში საახალწლო 
საღამოების მოწყობის შესახებ კრიტიკული წერილები  იბეჭდებოდა. მათი აზრით, ახალი წლის 
ღამეს დათრობისა და ყომარის თამაშის ტრადიცია მკვიდრდებოდა. შიშლიში,  ნიშანთაშისა და  
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ბებექის  ზოგიერთი    მდიდარი ოჯახები, ფილმების წამხედურებით, ქრისტიანებივით ახალ წელს 
ნაძვის ტოტებს რთავდნენ. ქუჩაში მორთული ნაძვების დანახვა არც დედას სიამოვნებდა.  
მახსოვს, რომ რელიგიური გაზეთების მსგავსად, უჯიშოსა და ურჯულოს არა, მაგრამ უტვინოებს 
ეძახდა იმათ, ვინც სახლში ნაძვის ტოტებს რთავდა. ერთ ახალ წელს ოსმანის უმცროსმა ვაჟმა 
სახლში ნაძვის ხის დადგმა მოინდომა, ამაზე დედამ სუფრაზე კატეგორიული განცხადება 
გააკეთა: – მწვანე საფარი და ტყეები ისედაც ცოტა გვაქვს და.. ამიტომაც ნაძვის ტყეებს ნუ 
გავანადგურებთ.. 

საახალწლოდ სტამბოლში ათიათასობით ეროვნული ლატარიის გამყიდველი დადიოდა. 
ნაწილი გამყიდველებისა, რომლებიც მდიდარ უბნებში დაატარებდნენ ბილეთებს, თოვლის 
პაპის ფორმას იცვამდა. 1980 წლის დეკემბერის ერთ საღამოს ფუსუნის ლოტოსათვის საჩუქრებს 
ვარჩევდი, როდესაც შევამჩნიე, რომ სასწავლებლიდან მომავალი    ლიცეუმის    გოგო-ბიჭები   
ბილეთების    გამყიდველ   „თოვლის    პაპას“ დასცინოდნენ, რომ მივუახლოვდი, ვიცანი, 
თოვლის პაპას ფორმაში ჩვენი  სახლის მოპირდაპირე აპარტამენტის კარისკაცი ჰაიდარ ეფენდი 
იყო გამოწყობილი და ბამბისგან ულვაშები და წვერებიც მიემაგრებინა. ჰაიდარ ეფენდი 
სიმშვიდეს  ინარჩუნებდა და ბილეთებით ხელში წინ იყურებოდა. რამდენიმე წლის შემდეგ  
ისლამისტებმა ააფეთქეს სასტუმრო „მარმარას“ საკონდიტრო, რომელიც   საახალწლოდ დიდი 
ნაძვის ხით მოერთოთ. ამით ყველასთვის თვალსაჩინო გახდა კონსერვატორების 
დამოკიდებულება ახალი წლისადმი. აფეთქება იმ ახალი წლის  ღამეს ქესქინების მაგიდასთან 
ფართოდ მიმოვიხილეთ. 1981-ის ახალი წლის ღამეს  დიდი ინტერესით ველოდით ისლამური 
გაზეთების კრიტიკის ობიექტის –   ჩამოსხმული ტან-ფეხით განთქმული მოცეკვავის, სერთაფის 
გამოჩენას. მაგრამ  მისმა დანახვამ, ისევე როგორც მთელი ქვეყანა, ჩვენც გაგვაოცა. ამის მიზეზი 
კი ის  გახლდათ, რომ TRT-ს ხელმძღვანელობის ბრძანებით სერთაფისთვის ისე ჩაეცმიათ, რომ 
სახელგანთქმული მკერდი და მუცელი კი არა, ფეხიც 

  

არ უჩანდა. 

– ბარემ გოგო ჩადრით გამოგეყვანათ, თქვე არამზადა მასხარებო, თქვენა! – აღშფოთდა თარიქ 
ბეი, რომელიც, როგორც წესი, ემოციებს  დიდად არ   გამოხატავდა  ხოლმე ტელევიზორის 
ყურებისას. 

წლების მანძილზე ლოტოს საჩუქრებისათვის მამიდა ნასიბესთვის ალადინის მაღაზიაში საათიან 
შემეცნებით კალენდარს ვყიდულობდი. 1981 წლის ახალი წლის ღამით კალენდარი ფუსუნმა 
მოიგო და ჩემი თხოვნით, სამზარეულოსა და ტელევიზორს შორის კედელზე ჩამოკიდა. მაგრამ 
მას ჩემ გარდა არავინ ფურცლავდა. კალენდრის ყოველ გვერდზე ლექსი იყო დაბეჭდილი და იმ 
დღის ისტორიული მოვლენა და ლოცვის საათები იყო მონიშნული. წერა-კითხვის 
უცოდინართათვის ლოცვის დროის გასაგებად სპეციალური ნახატებიანი სკალა დაეხაზათ. აქვე 
ეწერა საინტერესო რეცეპტები, ისტორიული ამბები და ანეკდოტები. 

– მამიდა ნასიბე, კალენდრის გადაფურცვლა ისევ დაგვიწყებიათ. –  ვიტყოდი  ხოლმე არყით 
შემთვრალი გვიან ღამით, როდესაც სატელევიზიო მაუწყებლობა უკვე კარგა ხნის 
დამთავრებული იყო. 
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– აი, ასე.. ერთი დღეც მიილია. – იტყოდა თარიქ ბეი. – მადლობა ალაჰს, რომ არ გვშია, არ 
გვწყურია და არც გვცივა, ჭერი გვხურავს.. მეტი რა უნდა ადამიანს ამ ცხოვრებაში! 

შუაღამით თარიქ ბეის ეს სიტყვები ისე მსიამოვნებდა, რომ ხანდახან მისვლისთანავე შევამჩნევდი 
ხოლმე კალენდრის მოუხეველ ფურცელს, მაგრამ მინდოდა, რომ ეს სიტყვები უფრო გვიან 
მომესმინა და კალენდრის გვერდს არ ვფურცლავდი. 

–   თანაც,  თუკი  გვერდით  საყვარელი  ადამიანი  გვყავს,  მაშინ  ხომ  საერთოდ!.   – დაუმატებდა 
ხოლმე მამიდა ნასიბე და გვერდით მჯდარ ფუსუნს აკოცებდა, ხოლო თუკი ქალიშვილი მის 
გვერდით არ იყო შესძახებდა. – მოდი დედასთან, უნდა მოგეფერო და გაკოცო. 

ფუსუნი ხანდახან პატარა გოგონას გამომეტყველებას მიიღებდა და დედას კალთაში 
ჩაუჯდებოდა. მამიდა ნასიბე კი კოცნიდა და ეხვეოდა. რვა წლის განმავლოში ვუყურებდი დედა-
შვილის მოსიყვარულებას. ფუსუნი ჩემკენ არ იხედებოდა, რადგანაც იცოდა, რომ მიშტერებული 
ვიყავი. მათი ბედნიერების ყურება მსიამოვნებდა, ამიტომაც არც ასეთ დღეებში მიჭირდა ადგომა 
და წასვლა. 

ხანდახან ფუსუნი დედას კი არ ჩაუჯდებოდა კალთაში, არამედ დაუძახებდა მეზობლის ბავშვს, 
ალის, რომელიც ჩვენ თვალწინ იზრდებოდა, და მოეფერებოდა. 

– ახლა კი, წადი, საყვარელო, თორემ შენი მშობლები გვიბრაზდებიან, დროზე რატომ არ 
უშვებთო. 

ზოგჯერ, თუკი დილიდან დედასთან იყო ნაჩხუბარი, მამიდა ნასიბეს სიტყვებზე, მოდი 
მოგეფეროო, ფუსუნი უკმეხად უპასუხებდა: – მოიცა რა, დედა! 

მაშინ მამიდა ნასიბე ეტყოდა ხოლმე: – მიდი მაშინ, კალენდარი მოხიე, თორემ ვეღარ გავიგებთ, 
როდის რომელი დღეა. 

ფუსუნი კალენდარს მოხდენილად მოხევდა და იმ დღის ლექსსა თუ რეცეპტს ხმამაღლა 
წაიკითხავდა, მართლა რა ხანია, ქიშმიშიანი კომშის კომპოტი არ გაგვიკეთებიაო, ანდა 
არტიშოკი შემოსულა, მაგრამ მუჭისოდენებია და იმისგან რა საჭმელი გამოვაო, იტყოდა ხოლმე 
მამიდა ნასიბე. 

ხანაც  ისეთ  კითხვას დამისვამდა, რომ უხერხულ  მდგომარეობაში ვვარდებოდი: – 

ისპანახის ღვეზელი რომ გავაკეთო, შეჭამ? 

თარიქ ბეის რომ არ შეემჩნია კიდეც, ფუსუნი ისე დაუნდობლადა და ინტერესით გამოიხედავდა 
ჩემკენ, რომ არ ვიცოდი, რა მეპასუხა, რადგანაც კარგად მესმოდა, რომ მამიდა ნასიბეს ოჯახის 
წევრივით ვერ დავუკვეთავდი და ვერ ვეტყოდი, რა გაეკეთებინა 

  

და რა – არა. 

– აუცილებლად გააკეთე, ფუსუნს  ძალიან უყვარს ღვეზელი. –  ვეტყოდი  და  რთული 
მდგომარეობიდან ასე გამოვდიოდი. 
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ხანდახან თარიქ ბეი კალენდრის ფურცლის მოხევის შემდეგ იმ დღის მნიშვნელოვანი 
ისტორიული მოვლენის წაკითხვას მოითხოვდა. ფუსუნიც არ დაზარდებოდა: – 1658 წლის 3 
სექტემბერს ოსმალეთის ჯარმა ალყა შემოარტყა ციხესიმაგრე „დოპიოს“. 1071 წლის 26 
აგვისტოს მალაზგითის შემდეგ თურქებისთვის ანატოლიის კარები გაიღო. 

– ჰმ,  აბა  ერთი  მაჩვენე..  –  იტყოდა  თარიქ  ბეი.  –  შეხედე, „დოპიო“   არასწორედ დაუწერიათ. 
ახლა კი დღის ფრაზა წაგვიკითხე: „ადამიანის სახლი იქ არის, სადაც გული მიუწევს და  კუჭს  
იძღობს“  –  წაიკითხა  ფუსუნმა და   მხიარულად და ირონიულად გადმომხედა. 

ყველანი გავჩუმდით, თითქოს ამ სიტყვებს ჩავუფიქრდით. ქესქინების ოჯახში ხშირად გვქონდა 
ამგვარი ჯადონსური მდუმარების წამები. მათ მაგიდასთან ჯდომისას, ტელევიზორის ყურებისა თუ 
თარიქ ბეისთან საუბრისას ზოგჯერ ისეთ ზოგადსაკაცობრიო საკითხებზე დავფიქრდებოდი, რაც 
სხვა დროს აზრადაც არ მომივიდოდა. მიყვარდა ეს მისტიკური მდუმარება, რადგანაც წუთების, 
თვეებისა და წლების გასვლის შემდეგაც კი მაგრძნობინებდა ცხოვრების საიდუმლოსა და არსს. 
ეს წამები მახვედრებდა, თუ რა ღრმა და განსაკუთრებული იყო ფუსუნისადმი ჩემი სიყვარული და 
ამიტომაც ვუფრთხილდებოდი და ვმალავდი ყველაფერს, რაც მას მახსენებდა. იმ დღეს, 
წაკითხვის შემდეგ, ფუსუნმა იქვე მიაგდო კალენდრის მოხეული ფურცელი. ხელმეორედ 
გადაკითხვის საბაბით ქაღალდი ხელში ავიღე და ყველასგან მალულად ჯიბეში ჩავიდე. 

რა თქმა უნდა, საქმე ყოველთვის ასე წარმატებით არ გამომდიოდა. არ მინდა, სიტყვა 
გამიგრძელდეს და ამიტომაც დაწვრილებით არ მოგიყვებით, თუ როგორ ვახერხებდი 
ქესქინების მაგიდიდან ამა თუ იმ ნივთის აღებას. მხოლოდ 1982 წლის ახალი წლის ღამის ამბავს 
გავიხსენებ. ლოტოში ფუსუნის ბავშვობის დროინდელი ცხვირსახოცი ამომივიდა. ის იყო 
სახლიდან უნდა გავსულიყავი, როდესაც მეზობლის ბავშვი ალი, სერიოზული და 
გამომეტყველებით  მომიახლოვდა  მითხრა:  –   ქემალ  ბეი,  ლოტოში   რომ   მოიგეთ  
ცხვირსახოცი.. 

– მერე? 

– ფუსუნის ბავშვობის დროინდელი ყოფილა. შეიძლება, კიდევ ერთხელ ვნახო? 

– ალი, წარმოდგენა არა მაქვს, სად დავდე. 

– მე ვიცი, – მითხრა. – ჯიბეში ჩაიდეთ. 

უკან ნაბიჯი რომ არ გადამედგა, ხელს ჯიბეში ჩამიყოფდა. ამ დროს გარეთ მაშხალების ხმა გაისმა 
და ყველანი ფანჯარას მისცვივდნენ და ჩვენი საუბარი ვერ გაიგეს. 

– ალი, უკვე ძალიან გვიანია, შენ კი ისევ აქა ხარ. – ვუპასუხე. – შემდეგ შენი მშობლები ჩვენზე 
ბრაზობენ. 

– უკვე მივდივარ, ქემალ ბეი. ფუსუნის ცხვირსახოცს არ მომცემთ? 

– არა, – ვუპასუხე ჩუმად და წარბები ავჭიმე. – მეც მჭირდება. 
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59. ცენზურის საბჭოდან სცენარისათვის ნებართვის  მიღება 

იმისათვის, რომ ფერიდუნის ფილმის გადაღება მოგვეხერხებინა, საჭირო იყო ცენზურის 
საბჭოდან ნებართვის მიღება, რაც არც თუ ისე მარტივი იყო. დიდი ხანია, გაზეთებიდან 

  

ვიცოდი, რომ ყოველ ფილმზე, ადგილობრივსა თუ უცხოურზე, ნებართვას ცენზურის საბჭო 
გასცემდა. მაგრამ კინოსტუდია „ლიმონის“ დაარსებამდე წარმოდგენაც არ მქონდა, რომ 
ფილმის გადაღების საქმის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ საბჭოსგან  ნებართვის მიღება 
ყოფილა. გაზეთები მხოლოდ მაშინ წერდნენ, როდესაც დასავლეთის რომელიმე მნიშვნელოვან 
ფილმს ცენზურის საბჭო კრძალავდა. მაგალითად,  არაბული ფილმი 

„ლორენსი“  ანტითურქული  განწყობის   გამო   აიკრძალა,   ხოლო  ფილმ   „პარიზის 
უკანასკნელი ტანგოდან“ ყველა სასიყვარულო სცენა ამოჭრეს და ისედაც  მოსაწყენი ფილმის 
ნახვა საერთოდ შეუძლებელი გახდა. 

ცენზურის საბჭოში წლების განმავლობაში მუშაობდა ჰაიალ ჰაიათი ბეი, რომელიც იმ დროს უკვე 
კაფე  „ფელურის“  ერთ-ერთი  თანამფლობელი  და ჩვენი მაგიდის  ხშირი სტუმარი გახლდათ. 
ის ყოველ საღამოს გვიმეორებდა: – მართალი თუ  გინდათ, ჩვენ სიტყვის თავისუფლებითა და  
დემოკრატიით ევროპელებზე  გაცილებით წინა ვართ. მაგრამ არ დავუშვებ, რომ ჩვენი 
გულუბრყვილო ხალხის  მოსატყუებლად თურქული ხელოვნება გამოიყენონ. 

ჰაიალ ჰაიათი თან რეჟისორი და პროდიუსერიც გახლდათ. ამბობდა, ცენზურის საბჭოში 
მუშაობას თავის   დროზე   „სხვების   გასაგიჟებლად   დავთანხმდიო“.  ამ   სიტყვების 
წარმოთქმისას, ისევე როგორც ყველა სხვა ოხუნჯობის შემდეგ, ფუსუნს თვალს უკრავდა. ამას ისე 
აკეთებდა, როგორც ბიძებს სჩვევიათ ძმისშვილებისთვის გახუმრებისას თვალის ჩაპაჭუნება, 
თუმცა მის ქცევაში გარკვეული ფლირტის ელემენტებიც შეიმჩნეოდა. იცოდა, რომ ფუსუნის 
შორეული ნათესავი ვიყავი და ამის  გამო, ფუსუნისადმი ყურადღებას აშკარად ვერ გამოხატავდა. 
როგორც წესი, საღამოობით ყველა მაგიდას მიუჯდებოდა და ჭორაობდა. ჩვენთან კი 
აუცილებლად ფუსუნს დაუჯდებოდა წინ, თვალებში უყურებდა და მომავალში გადასაღებ 
ფილმებზე  უყვებოდა. შემდეგ ეტყოდა, დაუფარავად მითხარი ფილმზე შენი აზრი, რა თქმა უნდა, 
კომერციული თვალსაზრისით არაო. 

– ძალიან კარგი და საინტერესოა. – ეუბნებოდა ფუსუნი ყოველ ჯერზე. 

– გადაღებას რომ დავიწყებთ, იცოდეთ, თქვენს უარს არ მივიღებთ. – ეტყოდა ჰაიალი ჰაიათი 
ყოველ ჯერზე. შემდეგ სერიოზულ გამომეტყველებას მიიღებდა და დასძენდა: – ხომ იცით, მე 
ფუჭი ლაპარაკი არ მიყვარს. 

მაგიდასთან სულ ფუსუნს უყურებდა და იშვიათად თუ გამოიხედავდა ჩემკენ და ამასაც მარტო 
ზრდილობის გულისთვის შვრებოდა. ვცდილობდი, მასთან კარგი ურთიერთობა 
შემენარჩუნებინა და ამიტომაც ასეთ მომენტებში ვუღიმოდი. მაგრამ მეც და ფუსუნიც 
ვხვდებოდით, რომ ჩვენი პირველი ფილმის დაწყება გაჭიანურდებოდა. 

-250- 
 



ჰაიალ ჰაიათს თუკი ჰკითხავდით, გეტყოდათ, თურქეთში კინემატოგრაფია ზოგადად 
თავისუფალია, გამონაკლისს მხოლოდ სასიყვარულო სცენები და ისეთი საკითხების არასწორი 
ინტერპტერაცია წარმოადგენს, როგორებიცაა: ისლამი, ათათურქი, თურქეთის ჯარი, რელიგიის 
მსახურები, პრეზიდენტი, ქურთები, სომხები, ებრაელები და ბერძნებიო. თუმცა თავადაც 
არაერთხელ ღიმილით უღიარებია, რომ მდგომარეობა მთლად ასე მარტივად არ იყო. 
რადგანაც ცენზურის საბჭოს წევრებს შესწევდათ ძალა და ჩვევადაც კი ექცათ, ყველაზე 
უსაფუძვლო არგუმენტით აეკრძალათ არა მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ ტაბუდადებული 
საკითხები, არამედ ყველაფერი, რაც კი თვითონ უმართებულოდ მოეჩვენებოდათ. ჰაიალი 
ჰაიათივით, თავიანთი ძალის დემონსტრირებით ისინი უდიდეს სიამოვნებას  იღებდნენ. 

ჰაიალ ჰაიათი ხუმარა კაცი იყო. ცენზურით აკრძალულ ზოგიერთ ისტორიას ძალზე 
მხატვრულად და გაფორმებით გვიყვებოდა და ბევრს გვაცინებდა. ამას ისეთივე სიამოვნებით 
აკეთებდა, როგორც გამოცდილ მონადირეებს სჩვევიათ ხოლმე, როცა მათ მიერ მახედაგებულ 
დათვებზე ჰყვებიან. მაგალითად, ფილმი, რომელიც კარისკაცის თავგადასავალს ირონიულად 
მოგვითხრობდა, იმის გამო აუკრძალავთ, რომ ამ ფილმით 

„ილახებოდა თურქი კარისკაცის იმიჯი“: „დედობის ინსტიტუტისადმი უპატივცემულობად“ 
შეფასდა და აიკრძალა ფილმი, სადაც აღწერილი იყო, თუ როგორ შეუყვარდა გათხოვილ და 
შვილიან ქალს სხვა მამაკაცი; „ბავშვები სკოლისადმი გულგრილები გახდებიანო“. – ამ 
არგუმენტით აიკრძალა ფილმი, რომელიც  სკოლიდან გაპარული ბავშვის მხიარულ 

  

თავგადასავალს მოგვითხრობდა. ჩვენ კი, თუკი გვინდოდა, ფილმს მზის შუქი ენახა და ის უმანკო 
თურქი მაყურებლებისათვის მიგვეწოდებინა, კარგი ურთიერთობა უნდა დაგვემყარებინა 
ცენზურის საბჭოს წევრებთან, რომელთა უმეტესობაც ბარ  „ფელურის“ ხშირი სტუმარი და ჰაიალ 
ჰაიათის მეგობარი იყო. ამ სიტყვების   წარმოთქმისას ყოველთვის მე მიყურებდა და ვხვდებოდი, 
რომ ამას ფუსუნზე   შთაბეჭდილების მოსახდენად ამბობდა. 

თუმცა ზუსტად ვერ გავარკვიეთ, რამდენად შეგვეძლო, ცენზურის საბჭოდან ნებართვის აღებისას 
ჰაიალ ჰაიათის იმედი და ნდობა გვქონოდა. რადგანაც ცენზურის საბჭოში ვადის ამოწურვისა და 
მათგან წამოსვლის შემდეგ, მის მიერ გადაღებული პირველივე ფილმი, როგორც თავად 
განმარტა, აიკრძალა „პიროვნული კაპრიზის გამო“. ჰაიათი   ბეი  ამ საკითხზე საუბრისას ძალიან 
ნერვიული ხდებოდა. როგორც გვიამბო, ფილმი აიკრძალა ერთი კადრის გამო, სადაც მწუხარე 
და დაღლილი მამა ცოლსა და შვილებს დაუყვირებს, 

„სალათს  ძმარი  რატომ  არა  აქვსო“,  რაც  საზოგადოების  საძირკვლის  –   ოჯახის ინსტიტუტის 
შეურაცხყოფად იქნა მიჩნეული. 

ბარ „ფელურში“ ჰაიათი ბეი ისე გვიყვებოდა, თითქოს ფილმი ოჯახური სცენების გამო აიკრძალა, 
თუმცა ვხვდებოდით, რომ მისი გაბრაზების მიზეზი სულ სხვა რამე  იყო – ძველმა მეგობრებმა მისი 
ფილმი არ გაიტანეს. ერთ საღამოს ცენზურის საბჭოს წევრებთან ერთად უგონოდ დამთვრალა. 
დილისკენ, როგორც ყვებოდა, ვიღაცა გოგოს გულისთვის ერთ-ერთთან ჩხუბი მოსვლია და 
ერთმანეთი სულ ტალახში  უგორავებიათ. შემდეგ ორივენი ბეიოღლუს პოლიციაში 
მიუბრძანებიათ, მაგრამ მეგობრებისთვის ერთმანეთზე საჩივარი ვერ დაუწერინებიათ. ბოლოს კი  
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სამართალდამცავი ორგანოების ჩარევით ერთმანეთი გადაუკოცნიათ და   შერიგებულან.  
ფილმის  ეკრანებზე გაშვებისა   და გაკოტრებისგან თავის  დასაცავად ჰაიალ ჰაიათის ასეთი 
ხერხისთვის მიუმართავს: მონდომებით   ამოუჭრია ყველა სცენა, რაც შეიძლებოდა ოჯახის 
შეურაცხყოფად მიჩნეულიყო. ცენზურის ნებართვით მხოლოდ ის სცენა დარჩენილა, სადაც 
უფროსი ძმა, დედის წაქეზებით, უმცროსს სილას აწნავს. 

ჰაიალ  ჰაიათი  გვეუბნებოდა,  საუკეთესო  ვარიანტი  იქნება,  ცენზურის  საბჭო   ე.წ. 

„სახელმწიფოსთვის  საფრთხის  შემცველ   სცენების“   ამოჭრას  თუ   დაჰყაბულდება, რადგანაც 
ამგვარი ფილმები ეკრანზე გავა და სხვა თუ არაფერი,  გადამღები ფირმა დანახარჯს მაინც 
ამოიღებსო. უფრო მძიმე გადასატანი   გადაღებული ფილმის აკრძალვააო. ამიტომაც ჭკვიანი 
თურქი პროდიუსერების   (რომელთა  რიგსაც უკვე 

„ამაყად“ მეც შევემატე) ძალისხმევით, სახელმწიფომ გამოიჩინა კეთილი ნება და ცენზურა ორ 
ეტაპად დაყო. 

პირველ ეტაპზე ცენზურის საბჭოში იგზავნებოდა ფილმის სცენარი, რომ გადასაღები ფილმის 
თემა და სცენები დაემტკიცებინათ. ისევე როგორც ყველა სხვა შემთხვევაში ხდება ხოლმე, 
თურქეთში ნებართვის აღებისას მოქალაქეს აქაც კორუმპირებულ ბიუროკრატიულ აპარატთან 
უწევდა შეჯახება. იქამდე შუამავლები და ფირმებიც კი გაჩნდნენ, რომლებიც ამ 
ბიუროკრატიასთან ურთიერთობებს აგვარებდნენ. ამიტომაც, როგორც  მახსენდება,  1977  წლის  
გაზაფხულზე  მე  და  ფერიდუნი  კინოკომპანია 

„ლიმონფილმის“ ოფისში არაერთხელ დავმსხდარვართ და დიდხანს გვიფიქრია, ფილმ 

„ლურჯი    წვიმისთვის“     ცენზურის    საბჭოსგან    ნებართვის  მისაღებად     რომელი 
შუამავლისთვის მიგვემართა. 

ერთ-ერთი ასეთი შუამავალი გახლდათ ბერძენი, რომელიც ყველა მეტსახელ „მბეჭდავი 
დემირით“ მოიხსენიებდა. ცენზურის გავლის მისეულ მეთოდს წარმოადგენდა დაბეჭდილი 
სცენარის საკუთარი სტილით გადაბეჭდვა მის ცნობილ საბეჭდ  მანქანაზე. მსხვილი აღნაგობის 
მბეჭდავი დემირი, ყოფილი მოყვარული მოკრივე, ფაქიზი სულის ადამიანი იყო, ამიტომაც 
სხვებზე უკეთ ახერხებდა სცენარის   „გაშალაშინებას“: ღარიბსა და მდიდარს, მუშასა და 
მეპატრონეს, მჩაგვრელსა და  მის მსხვერპლს, ცუდსა და კარგს შორის ურთიერთობებს 
ანეიტრალებდა, მთავარი გმირის ფინალში სათქმელ ტრაგიკულ სიტყვებსაც კი ისე არბილებდა, 
რომ არც  ცენზურის საბჭო გაენაწყენებინა და თან მაყურებლის სიმპათიაც დაემსახურებინა, 
სცენარში ამატებდა რამდენიმე ტკბილ ფრაზას სამშობლოზე, თურქეთის სიმბოლიკაზე,  
ათათურქსა და ღმერთზე. მას საოცარი ნიჭი ჰქონდა, ყველაზე მკაცრი სცენაც კი ცხოვრებისეული 
ტკბილი მომენტებით შეევსო. დიდი 

  

კინოკომპანიებიც კი, რომლებიც ცენზურის საბჭოს წევრებს ქრთამს არ აკლებდნენ, 
აუცილებლად აძლევდნენ მბეჭდავ დემირს სცენარს „გადასაკაკუნებლად“, რომ  ზედ თავისი 
მსუბუქი, ტკბილი და უშუალო ხელწერა დაეტყო. 
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როგორც მაშინ მივხვდი, იმ ზაფხულს ნანახი ფილმების განუმეორებელი ხიბლისთვის მბეჭდავ 
დემირს ეკუთვნოდა მადლობა. ფერიდუნის ინიციატივით, ფუსუნთან ერთად სამივენი 
„სცენარების პროფესორს“ ქურთულუშში, სახლში ვეწვიეთ. უზარმაზარი კედლის საათის ქვეშ 
ლეგენდარული „რემინგტონის“ მარკის საბეჭი მანქანა ედგა.  დემირ ბეი ძალიან კარგად და 
ზრდილობიანად შეგვხვდა. 

– სცენარს დავიტოვებ, თუკი მომეწონება, თავიდან გადავბეჭდავ და ცენზურის საბჭოზეც გავიტან, 
მაგრამ ეს გარკვეულ დროს წაიღებს, რადგანაც უამრავი დაკვეთა მაქვს. – ეს თქვა და მაგიდის 
კიდეზე მიგვანიშნა, სადაც საქაღალდეების მთელი  დასტა იდო. მაგიდასთან ასე ოცი წლის 
ახლომხედველი ბუსსათვალეებიანი ტყუპი  ქალიშვილები ისხდნენ, რომლებიც მამამ შეაქო, ეს 
საქმე ჩემზე უკეთ გამოსდითო. 

გოგონებიდან ერთ-ერთმა, შედარებით ტანსრულმა, ფუსუნი იცნო და თქვენ ოთხი წლის წინ 
თურქეთის სილამაზის კონკურსის ერთ-ერთი ფინალისტი არ ხართო, ჰკითხა. ამ სიტყვებმა 
ფუსუნი აღაფრთოვანა. რა ცუდია, რომ ფუსუნი ბევრს აღარ ახსოვდა.. 

იმავე  გოგონამ  მხოლოდ  სამი  თვის  შემდეგ  დაგვიბრუნა  „გაშალაშინებული“   და გადაწერილი 
სცენარი და ქება-დიდებაც არ დაიშურა. 

– მამა ამბობს, ნამდვილი ევროპულის მსგავსი ხელოვნების ფილმიაო. 

ფილმის საქმე იწელებოდა, რაც ფუსუნს არ მოსწონდა. ამას მისი შეწუხებული გამოხედვიდან 
ვგრძნობდი. 

ჩუქურჯუმაში სტუმრობისას იშვიათად ვახერხებდი მაგიდიდან ადგომასა და ფუსუნთან 
განმარტოებით საუბარს. სადილის შემდეგ, ლიმონის გალიასთან მივიდოდით ხოლმე და 

„მისირ ჩარშიში“ მისთვის შეძენილ საკენკს ვუყრიდით. მაგრამ ეს ადგილი ძალიან ახლოს იყო 
სუფრასთან, ამის გამო იქ განცალკევებით საუბარი შეუძლებელი იყო. ამისათვის ან უნდა 
მეჩურჩულა, ან კიდევ ძალიან მეთავხედა. 

მაგრამ დრომ განმარტოების შესანიშნავი გზა მიჩვენა. ფუსუნი მთელი დღის განმავლობაში 
სახლის საქმეებს აკეთებდა, დედას კერვაში ეხმარებოდა, უბნელ მეგობრებთან (მე რომ 
მიმალავდა, იმათთან) ერთობოდა, კინოში დადიოდა და ფერიდუნთან ერთად კინოკაფეებში 
დაიარებოდა, თავისუფალ დროს კი, როგორც თავად  ამბობდა, „საკუთარი ჭიის 
გასახარებლად“  ჩიტებს ხატავდა.  თვითონ  თავის შემოქმედებას სერიოზულად არ აღიქვამდა, 
მაგრამ მე ვხედავდი, რომ შიგ მთელ თავის სულსა და გულს აქსოვდა და ამ ნახატებმა ფუსუნი 
კიდევ უფრო შემაყვარა. 

ხატვის ინტერესი ერთ დღეს გაეღვიძა, როდესაც უკანა ოთახის აივნის რკინის მოაჯირზე ყვავი 
ჩამოჯდა, სწორედ ისე, როგორც „მერჰამეთში“ ხდებოდა ხოლმე. საოცარი კი ის იყო, რომ 
ფუსუნი რომ მიუახლოვდა, არ გაფრინდა. ყვავი სხვა დროსაც მოფრინდებოდა ხოლმე და 
თავისი შავი ბრჭყვიალა თვალებით ფუსუნს ისე დაჟინებით უყურებდა, რომ გოგონას ეშინოდა 
კიდეც. ერთ დღეს, ამ ამბავს ფერიდუნიც შესწრებია და ყვავისთვის სურათი გადაუღია. ფუსუნმა 
სწორედ ეს ყვავი  დახატა პირველად აკვარელით. ნახატი ძალიან ლამაზი გამოუვიდა. მეც 
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მომეწონა. დამთვალიერებლებს შეუძლიათ მისი ნახვა ჩემს მუზეუმში. შემდეგ იმავე მოაჯირზე 
დასკუპებული მტრედი და ბეღურა დახატა. 

საღამოობით, როდესაც ფერიდუნი სახლში არ იყო, ვახშმობამდე, გრძელი სატელევიზიო 
რეკლამების დროს ვეკითხებოდი: – ხატვის საქმე როგორ მიდის? 

ამ კითხვაზე ზოგჯერ გამხიარულდებოდა და მეტყოდა: – წამო, თუ გინდა, გიჩვენებ. 

ამ დროს ვდგებოდით და ერთად შევდიოდით უკანა ოთახში, სადაც მამიდა ნასიბეს მიმოფანტულ 
სამკერვალო ნივთებს – მაკრატლებს, ძაფებსა და ნაჭრებს შორის მბჟუტავი ჭაღით განათებულ 
ნახატს ვუყურებდით. 

  

– ულამაზესია, მართლა, ფუსუნ, ძალიან მომწონს. – ვაქებდი გულით და დიდი სურვილი 
მეუფლებოდა, შევხებოდი და ხელი გადამეხვია. სირქეჯიში ახლად  გახსნილ უცხოურ 
საკანცელარიო მაღაზიაში მისთვის „ნამდვილ ევროპულ“ სახატავ ფურცლებს, რვეულებსა და 
აკვარელებს ვყიდულობდი. 

– რაც კი სტამბოლში ჩიტებია, ყველას დავხატავ. – მითხრა ფუსუნმა. – ფერიდუნმა ერთ ლამაზ 
ბეღურას გადაუღო სურათი, ახლა იმის ჯერია. რა ვიცი, ჩემთვის ვერთობი. როგორ გგონია, 
მოაჯირზე ბუ ჩამოჯდება? 

– გამოფენა უნდა მოაწყო. – ვუთხარი ერთხელ. 

– ჩემი ოცნებაა, ერთ დღეს პარიზის მუზეუმებში სურათები დავათვალიერო. –  მიპასუხა ფუსუნმა. 

ხანდახან განერვიულებული და უხასიათოდ  იყო. 

– ამ დღეებში ვერაფერს ვხატავ, ქემალ. – მეტყოდა. 

თავისთავად ჩემთვის გასაგები იყო, რომ ამ უხასიათობის მიზეზი ის იყო, რომ ფილმის გადაღება 
კი არა და სცენარის დამტკიცებაც რომ ვერ შევძელით. 

ზოგჯერ ნახატისთვის ბევრი არაფერი ჰქონდა შემატებული, მაგრამ ფილმზე სასაუბროდ მეორე 
ოთახში მაინც შევდიოდით: –  ფერიდუნს მბეჭდავი დემირის შესწორებები  არ მოეწონა და 
თავიდან წერს.. – მითხრა ერთხელ. – მე კი ვუთხარი, მაგრამ იქნებ შენც გააფრთხილო, რომ ჩემი 
ფილმის საქმე ძალიან არ გააჭიანუროს. 

– აუცილებლად ვეტყვი. 

სამი კვირის შემდეგ, ერთ საღამოს ისევ მეორე ოთახში გავედით. ფუსუნს ყვავი დაეხატა და 
ბეღურას ხატავდა. 

– მართლა ძალიან მომწონს. – ვუთხარი ნახატის დიდი ხნით ყურების შემდეგ. 

– ქემალ, როგორც ვხვდები, ფერიდუნის ფილმის გადაღება კიდევ  თვეები  გაიჭიმება. ამგვარ 
ფილმებს ცენზურის საბჭო ეჭვის თვალით უყურებს და მათზე ნებართვას მარტივად არ გასცემს. 
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იმ დღეს „ფელურში“ მუზაფერ ბეი მოვიდა ჩვენთან და  მთავარი როლი შემომთავაზა. არ 
გითხრა ფერიდუნმა? 

– არა, რა, „ფელურში“ იყავით? ფუსუნ,  გთხოვ, უფრო  ფრთხილად  იყავი, ეს  კაცები მგლებივით 
არიან.. 

–  ნუ  ნერვიულობ,  მეც  და  ფერიდუნიც  ყურადღებითა  ვართ.  ჩემთვის  ყველაფერი გასაგებია, 
მაგრამ ეს მართლაც რომ საინტერესო წინადადებაა. 

– სცენარი წაიკითხე? მოგეწონა? 

– არა, სცენარი ჯერ არ წამიკითხავს. თუ დავთანხმდები, სცენარს  ჩემთვის  დაწერენ. შეხვედრას 
მთხოვენ. 

– რა თემაზეა ფილმი? 

–  ქემალ,  აბა  მაგას  რა  მნიშვნელობა  აქვს..  მუზაფერ  ბეის სტილის  სასიყვარულო მელოდრამა 
იქნება. ვფიქრობ, დავთანხმდე. 

–  ნუ ჩქარობ. არ  არის ეგ  კარგი ხალხი. არ  ენდო  მაგათ. შენი  სახელით  ფერიდუნი 
დაელაპარაკოს. ვინ იცის, იქნებ სულ სხვა ცუდი განზრახვა ამოძრავებთ. 

– როგორ ცუდი? – მკითხა ფუსუნმა. 

მაგრამ თემა არ გაგვიგრძელებია და გაწბილებული და მოწყენილი დავბრუნდი მაგიდასთან. 

  

მაშინვე წარმოვიდგინე, რომ ცნობილი და სახელოვანი რეჟისორის, მუზაფერ ბეის, გადაღებულ 
ფილმს მთელი თურქეთი უყურებდა –  ედირნედან  დიარბაქირამდე  და მალევე პოპულარული 
გახდებოდა. ქვანახშირით გამთბარ დახუთულ  კინოდარბაზებში ყველანი: სკოლის 
მოსწავლეები, უმუშევრები, დიასახლისები, მარტოხელა მამაკაცები – ფუსუნით ნახვისთანავე 
მოიხიბლებოდნენ და გააიდეალებდნენ. ვარსკვლავი გახდებოდა და ამის შემდეგ მე კი არა, 
შეიძლება ფერიდუნიც მიეტოვებინა. რა თქმა უნდა, ფუსუნს ვერც კი წარმოვიდგენდი ისეთ  
პიროვნებად, რომელიც სახელისა და ფულის გულისთვის არაფერს ითაკილებს. მაგრამ ბარ 
„ფელურის“ სტუმართა მზერით ვხვდებოდი, რომ ბევრი არ დაიშურებდა   ძალ-ღონეს, რომ 
ფუსუნი ჩემთვის ჩამოეშორებინა. თანაც, თუკი ვარსკვლავი   გახდებოდა, სამწუხაროდ, კიდევ 
უფრო შემიყვარდებოდა  და  მისი დაკარგვის შიშიც  გამიასკეცდებოდა. 

იმ საღამოს ფუსუნის დარდიან მზერას რომ ვუყურებდი, ვხვდებოდი, რომ მისი მიზანი 
კინოვარსკვლავად გახდომა იყო და არა ჩემი ან ქმრის მიტოვება. მაგრამ მაინც ვიფიქრე, ვაითუ 
ფუსუნი ვინმე ცნობილ პროდიუსერს ან მსახიობს გადაეკიდოს და მე და ფერიდუნი მიგვატოვოს-
მეთქი. ამით მიღებული ტკივილი კი, 1975 წლის ზაფხულს რომ გადავიტანე, იმაზე გაცილებით 
გაუსაძლისი იქნებოდა. 

ნეტავ ფერიდუნს რამდენად ჰქონდა გაცნობიერებული მოსალოდნელი საფრთხე? ცოტას კი 
ეჭვობდა, რომ შესაძლებელი იყო პროდიუსერებს მისთვის ცოლი გაეშორებინათ და 
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„საშიშ“ სამყაროში შეეტყუებინათ, მაგრამ მე ხელიდან არ ვუშვებდი  შესაძლებლობას, ტკბილი 
სიტყვით გამეფრთხილებინა მოსალოდნელი საფრთხის  შესახებ. ვეუბნებოდი, თუკი ფუსუნი ამ 
საზიზღარ მელოდრამებში მიიღებს მონაწილეობას, მაშინ ხელოვნების ფილმის გადაღება 
ჩემთვის აზრს დაკარგავს-მეთქი. 

ასეთ დღეებში, გვიან ღამით, მამაჩემის სავარძელში მოკალათებული, არაყს რომ მივირთმევდი, 
ამაზე ბევრს ვფიქრობდი და ვწუხდი, ნეტა ფერიდუნს გული ზედმეტად ხომ არ გადავუშალე-
მეთქი. 

მაისის დასაწყისში გადაღებების სეზონი დაიწყო. ერთ დღეს  კინოკომპანია  „ლიმონ ფილმის“ 
ოფისში ჰაიათი ბეი გვეწვია და გვითხრა: – ახალ ფილმს ვიღებ, სადაც მთავარი როლი ერთ 
არცთუ ცნობილ მსახიობს უნდა შეესრულებინა, მაგრამ ეჭვიანმა საყვარელმა ისე სცემა, რომ 
ამჟამად საავადმყოფოშია. ვფიქრობ, რომ ეს  როლი ფუსუნისთვისაა ზედგამოჭრილი. 
ფუსუნისნაირ ლამაზსა და კულტურულ  ქალიშვილს კი ამ ფილმში მონაწილეობა დიდ 
წარმატებას მოუტანს. 

ფერიდუნმა კარგად იცოდა საკითხთან დაკავშირებით ჩემი პოზიცია და ეჭვები, ამიტომაც ამ 
წინადადებაზე ზრდილობიანად უთხრა უარი და როგორც მივხვდი, ამაზე ფუსუნთან კრინტიც არ 
დაუძრავს.. 

 

60. საღამოები ბოსფორის სრუტეზე რესტორან „ჰუზურში“ 

ბარ „ფელურში“ ფუსუნს გამოჩენისთანავე მშიერი მგლებივით და  ტურებივით  თავს ეხვეოდა 
მამაკაცების ხროვა. მათგან თავის დასახსნელად მთელ რიგ ზომებს ვიღებდით, რაზედაც შემდეგ 
ბევრს ვიცინოდით. მკითხველს ალბათ ახსოვს ჩემი   ნიშნობიდან ჟურნალისტი ფსევდონიმით 
„თეთრი მიხაკი“, რომელიც ისე მოიხიბლა  ფუსუნით, რომ გადაწყვიტა, დაეწერა სტატია 
სათაურით „იბადება ახალი ვარსკვლავი“. მაგრამ მე ფუსუნს ვუთხარი, მაგის ნდობა არ 
შეიძლება-მეთქი და სამივენი   მაგიდიდან „ავითესეთ“. ერთხელაც პოეტი-ჟურნალისტი 
მოგვიჯდა და ფუსუნს  სასიყვარულო ლექსი მიუძღვნა, რომელიც იქვე ქაღალდის ხელსაწმენდზე 
დაწერა.   ჩემი მეცადინეობით წერილი ადრესატამდე ვერ მივიდა, რადგანაც ხანშიშესულ მიმტან 
თაიარს გადავაგდებინე. როცა მე, ფუსუნი და ფერიდუნი მარტო ვრჩებოდით, ამგვარ 
თავგადასავლებს (რა თქმა უნდა, მხოლოდ ნაწილს) სიცილ-კისკისით ვუყვებოდით  ერთმანეთს. 

  

ბარ „ფელურსა“ და სხვა კაფე-ბარებში ხშირად ვხვდებოდით მსახიობებს, ჟურნალისტებსა და  
ხელოვანებს,   რომლებსაც   ერთი-ორი   ჭიქის დალევის   შემდეგ დარდი ისე მოაწვებოდათ, რომ 
ლამის ეტირათ. ფუსუნი კი, პირიქით,  სასმელის დალევისთანავე ბავშვივით მხიარული ხდებოდა 
და ჩიტივით აჭიკჭიკდებოდა. ხანდახან ვფიქრობდი, რომ ამის მიზეზი ის იყო, რომ ჩვენ სამნი, 
თაიგულივით,  კინოთეატრებსა თუ კაფე-ბარებში ერთად დავდიოდით. უკვე თავს ვარიდებდი 
ბარ   „ფელურში“ სიარულს, რადგანაც დავიღალე ამდენი ჭორებისა და ლანძღვის  მოსმენით. 
თუკი მაინც მოგვიხდებოდა იქ მისვლა, ფუსუნსა და მის ქმარს დავითანხმებდი ხოლმე და მალევე 
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ხელკავით ვტოვებდით ბარს და ყველანი, ჩეთინთან ერთად, ბოსფორის სრუტისპირა 
რესტორნებში მივდიოდით და ვვახშმობდით. ფუსუნს არ სიამოვნებდა ბარ „ფელურიდან“ 
ადრიანად გამოსვლა და ცხვირს ჩამოუშვებდა ხოლმე. მაგრამ გზაზე ჩეთინთან საუბრისას ისე 
გამხიარულდებოდა, რომ ბედნიერებას ასხივებდა. მაშინ ვიფიქრე, კარგი იქნება, თუკი 1975 
წლის ზაფხულის მსგავსად,  რესტორნებში სამივენი ერთად უფრო ხშირად ვივლით-მეთქი. 
ამისთვის, პირველ რიგში ფერიდუნი უნდა დამეთანხმებინა, რადგანაც მე და ფუსუნი მარტო ხომ 
ვერ წავიდოდით რომელიმე რესტორანში შეყვარებულებივით. ფერიდუნის მოწყვეტა თავისი 
კინემატოგრაფისტების წრისთვის კი არც ისე მარტივი იყო. ამისათვის ერთხელ მამიდა ნასიბეს 
შუამდგომლობაც კი დამჭირდა. ერთხელაც, მახსოვს, ფუსუნი და მისი ქმარი ძლივს დავითანხმე 
სარიერში თევზის საჭმელად წასვლაზე. 

1977 წლის ზაფხულში სიამოვნებით შემოგვიერთდა თარიქ ბეი და შემდგომ უკვე ქესქინების 
სრული შემადგენლობით დავიწყეთ რესტორნებში სიარული. ძირითადად ბოსფორის 
სრუტისპირა რესტორნებში დავდიოდით. დაწვრილებით აღვწერ ამ გასეირნებებს, რომ მუზეუმის 
დამთვალიერებლებმაც გაიზიარონ ჩემი ბედნიერება. ამ რომანისა და მუზეუმის დანიშნულება 
ხომ ჩემი მოგონებებისა და ბედნიერი წუთების გახსენება და დღის სინათლეზე გამოტანაა.. მაშ 
ასე, იმ ზაფხულს სასიამოვნო ჩვევად გვექცა საღამოობით რესტორნებში ვახშმობა. შემდგომ 
წლებშიც, წელიწადის დროის მიუხედავად, ყველანი ჩეთინის მანქანაში ვსხდებოდით და 
ქორწილში მიმავალი მაყრებივით, თვეში ერთხელ მაინც მივდიოდით რესტორანში. ძირითადად 
ბოსფორის სრუტის რესტორნებში დავდიოდით, ან კიდევ დიდ ცნობილ კაზინოებში, სადაც 
თარიქ ბეის საყვარელ სიმღერებს მღეროდნენ. თუკი სხვა დროს ფუსუნთან დაძაბული და 
გაურკვეველი ურთიერთობა მქონდა, რაც ძირითადად ფილმის გაჭიანურებით იყო გამოწვეული, 
ასეთ დღეებში ყოველივე ეს მავიწყდებოდა, რადგანაც მანქანასა და რესტორნებში ყველანი 
ვმხიარულობდით და ვერთობოდით. ასეთ დროს ვხვდებოდი, თუ როგორ გვიყვარდა და 
შევეჩვიეთ ერთმანეთს. 

იმ პერიოდში სტამბოლელების ერთადერთი გასართობი ადგილი გახლდათ თარაბიაში 
ერთმანეთის მიყოლებით ჩამწკრივებული დუქან-რესტორნები. ვის არ ნახავდით აქ: მაგიდებს 
შორის მოსიარულე გადამყიდველებს, მიდიებისა და ნუშის გამყიდველებს, ფოტოგრაფებსა და 
მენაყინეებს. თითქმის ყველგან ძველ თურქულ სიმღერებს მღეროდნენ. აღსანიშნავია, რომ იმ 
წლებში სტამბოლში ერთ ტურისტსაც ვერ ნახავდით. სრუტისკენ მიმავალი ვიწრო ქუჩები 
ყოველთვის მანქანებით იყო სავსე, რომელთა შორისაც ოსტატურად მიმოდიოდნენ 
ოფიციანტები სხვადასხვა საუზმეულით დატვირთული ლანგრებით. მე და მამიდა ნასიბე 
აღფრთოვანებული ვიყავით მათი გამბედაობითა და პროფესიონალიზმით. 

ძირითადად რესტორან „ჰუზურში“ დავდიოდით. იგი სხვებისგან არაფრით გამოირჩეოდა და 
პირველად აქ უბრალო შემთხვევის წყალობით აღმოვჩნდით –   გადატვირთული 
რესტორნებიდან მხოლოდ „ჰუზურში“ მოიძებნა ჩვენთვის ადგილი. აქაურობა იმიტომაც 
შეგვიყვარდა, რომ კაზინო „მუჯევჰერიდან“ თარიქ ბეის   საყვარელი თურქული მელოდიები 
გვესმოდა. შემდგომი სტუმრობისას ვთქვი, უფრო კარგი არ იქნება, კაზინო 
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„მუჯევჰერში“ წავიდეთ და სიმღერები უკეთ მოვისმინოთ-მეთქი, რაზეც  თარიქ  ბეიმ მიპასუხა: – 
თუ ღმერთი გწამს, იმ საზიზღარ საზოგადოებაში რა დაგვრჩენია. მომღერალი ქალებიც არ 
უვარგათ, ყვავებივით ჩხავიან. ტყუილად უნდა ვყაროთ ფული. 

მაგრამ სამი ჭიქა არყის გადაკვრის შემდეგ, თარიქ ბეი თავადაც აჰყვებოდა ხოლმე ამ 

„უხმო და უსმენო“ მომღერლებს, ტექსტის თქმას ასწრებდა, თვალს ხუჭავდა და  დიდი გრძნობით 
აყოლებდა თავს მუსიკის რიტმს. 

  

როგორც კი ჩუქურჯუმის სახლიდან გამოვიდოდით და მანქანით სანაპიროს დავადგებოდით, 
დროებით ვივიწყებდით ჩვენს როლებს, რომლებიც სახლში გვქონდა მორგებული. მე კი 
სეირნობა და ვახშმობა განსაკუთრებით იმიტომ შემიყვარდა, რომ ფუსუნის გვერდით ჯდომის 
ბედნიერება მქონდა. ვერავინ ამჩნევდა, როგორ ეწებებოდა ჩემი მკლავი მისას. როდესაც თარიქ 
ბეი მუსიკის სმენით, ხოლო მამიდა ნასიბე სრუტეში მოელვარე შუქების ცქერით ერთობოდნენ, 
ჩვენ ერთმანეთს ათას რამეზე ვესაუბრებოდით. რა თემა აღარ გვქონდა: კერძი, რომელსაც 
მივირთმევდით, ღამის სილამაზე, თარიქ ბეის სიყვარული მუსიკის მიმართ. ერთმანეთს 
ახალგაცნობილი და ახლად დამეგობრებული მორცხვი ევროპელი ქალ-ვაჟივით 
ველაპარაკებოდით. ფუსუნს ყოველთვის ერიდებოდა მამის გვერდით სიგარეტის მოწევას. 
მაგრამ ბოსფორის სრუტის რესტორნებში ნამდვილი საქმიანი ევროპელი ქალის 
გამომეტყველებით აფუილებდა სიგარეტს. ერთი-ორჯერ შავსათვალიანი დამტარებლისგან 
ლოტოს ბილეთი ვიყიდეთ და, რა თქმა უნდა, ვერაფერი მოვიგეთ, მაგრამ გავმხიარულდით, 
რადგან ორივემ ერთდროულად წამოვიძახეთ, „კარტში არ გვიმართლებს!“. 

დიდ ბედნიერებას მანიჭებდა სატრფოს გვერდით ღვინის სმა შუა საუკუნეების პოეტივით. ქუჩაში 
ხალხმრავლობაც დადებით განწყობას გვიქმნიდა. ბოსფორის სრუტის რესტორნების გზა 
საღამოობით, როგორც წესი, ხალხით და მაგიდებით იყო გაჭედილი. მანქანებისთვის მხოლოდ 
ვიწრო ზოლი იყო დატოვებული. ფანჯრიდან ხშირად გაიგონებდით რეპლიკებს: „გოგონი, ერთი 
აქეთ გამოიხედე!“ ან „სიგარეტს ნუ მესვრი!“. ძირითადად ასეთი შეძახილი ჩხუბით 
მთავრდებოდა ხოლმე. გვიან ღამით  მთვრალები მღეროდნენ, გვერდითა მაგიდებიდან კი მათ 
ტაშითა და შეძახილებით  ამხნევებდნენ. აღმოსავლურ ზიზილ-პიპილებიან ტანსაცმელში 
გამოწყობილი  მოცეკვავე გოგონები რესტორნებს შორის მირბი-მორბოდნენ და მათ გამოჩენაზე  
მანქანების სიგნალი ისე იკლებდა იქაურობას, 10 ნოემბერს[33] გემების საყვირების  ხმა 
გეგონებოდათ. ღამით უეცრად ძლიერი ცხელი ქარი წამოუბერავდა და  ტროტუარსა და ბაქანზე 
დაყრილ მზესუმზირას ჩენჩოს, ქაღალდებს, გაზეთების  ნაგლეჯებსა და პოლიეთილენის 
პარკებს ააფრიალებდა. ასეთ დროს მამიდა ნასიბე თეფშს ხელს დააფარებდა და გვეტყოდა: – 
თქვენი ჭირიმე, ფრთხილად, შეხედეთ, რა მტვერია, საჭმელში არ ჩაცვივდეს! 

მაგრამ ეს მხოლოდ რამდენიმე წუთს გრძელდებოდა, შემდეგ ფოირაზი მიმართულებას ისევ 
იცვლიდა და ჩვენ, სანაპიროზე მყოფებს, ზღვიდან დაბერილ იოდის სასიამოვნო სურნელს 
გვიტოვებდა. 

გვიან ახალი ჩხუბი ატყდებოდა ხოლმე თემაზე „როდისა გვაქვს ამდენი გადასახდელი“. 
ხანდახან ფუსუნთან სიახლოვეს ისე მძაფრად  შევიგრძნობდი,    რომ მეშინოდა, სიამოვნებისა და 
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ბედნიერებისგან გული არ წამსვლოდა. ასეთი სანუკვარი წუთების დროს იქვე მყოფ 
ფოტოგრაფს დავუძახებდი და სურათს გადავაღებინებდი ხოლმე, ხანდახან ბოშა ქალს 
მოვიხმობდი და ყველასთვის ხელზე ვამკითხავებინებდი. 

ხშირად ისეთი შეგრძნება მეუფლებოდა, თითქოს ფუსუნი ახალი გაცნობილი მყავდა. როცა ჩვენი 
ხელები და მკლავები ერთმანეთს შეეხებოდა, მჯეროდა, რომ მალე დავქორწინდებოდით. 
ბედნიერებისა და ოცნებების მორევში ვეშვებოდი, მაგრამ ერთი- ორი არყის გადაკვრის შემდეგ, 
როგორც სიზმარში ხდება ხოლმე, ზოგჯერ გამოვერკვეოდი და რეალობას თვალს ვუსწორებდი. 
მაგრამ იმდენად დიდი იყო ფუსუნის გვერდით ყოფნის ბედნიერება, თავს სამოთხეში შეპარულ 
დამნაშავედ და ცოდვილად ვგრძნობდი და ისევ ოცნებებში ვბრუნდებოდი. 

ვერ ვხსნიდი, სახლის გარეთ, მისი მშობლების ცხვირწინ, რატომ ვგრძნობდით ამგვარ 
სიახლოვეს. ამ შეხვედრების დროს ვრწმუნდებოდი, რომ ჟურნალ-გაზეთებს თუ დავესესხები, 
„ერთმანეთს ძალიან ვუხდებოდით“  და  ვხვდებოდი, რომ  უბედნიერესი წყვილი ვიქნებოდით. 
ამას ორივე ვგრძნობდით. ის საღამოები  ტკბილად მაგონდება. ერთხელ ფუსუნმა გამიღიმა და 
მკითხა, არ გინდა ეს ქაბაბი  გასინჯოო? და საკუთარი ხელით თავისი თეფშიდან პატარა ქაბაბი 
გადმომიღო. სხვა დროს, ისევ მისი ინიციატივით, ფუსუნის თეფშიდან ზეთისხილი მივირთვი, 
რომლის  კურკებიც აქა მაქვს გამოფენილი. ერთხელაც ჩვენ გვერდითა მაგიდასთან მსხდარი  
წყვილისკენ სკამები მივაბრუნეთ და დიდხანს ვიმუსაიფეთ. ეს წყვილი ჩვენ გვგავდა,  რადგანაც 
მამაკაცი ოცდაათს იყო გადაცილებული, შავგვრემანი გოგო კი ოციოდე წლისა იქნებოდა. 

  

იმავე დღეს კაზინო „მუჯევჰერიდან“ მომავალ ნურჯიჰანსა და მეჰმედს შევეფეთე. საერთო 
მეგობრები არ გვიხსენებია და მწვავე კამათი გავმართეთ, ბოსფორის სრუტის სანაპიროზე 
საუკეთესო ნაყინს სად ამზადებდნენ. დამშვიდობებისას ჩემს მანქანასა  და ჩეთინზე მივუთითე, 
სადაც ფუსუნი და მისი მშობლები სხდებოდნენ და ვუთხარი  ჩემი შორეული ნათესავები 
სასეირნოდ წამოვიყვანე-მეთქი. მინდა, ჩემი მუზეუმის  დამთვალიერებლებს ავუხსნა, რომ 1950-
60-იან წლებში სტამბოლში მანქანები ძალიან ცოტა ვინმეს თუ ჰყავდა, ამიტომაც ამერიკიდან და 
ევროპიდან შემოყვანილი  მანქანებით თურქი მდიდრები ხშირად თავის ნათესავებსა და 
ნაცნობებს ასეირნებდნენ. ბავშვობიდან ჩემი მშობლების არაერთი ამგვარი დიალოგი მახსოვს: – 
საადეთ ჰანიმმა ქმართან და შვილებთან ერთად გასეირნება მთხოვა. შენც შემოგვიერთდები თუ 
ჩეთინი წავიყვანო? 

– არა, გენაცვალე, მე არ მცალია და შენ გაასეირნე. – უპასუხებდა მამა. 

ვახშმობიდან რომ ვბრუნდებოდით, მანქანაში ყველანი ვმღეროდით. სიმღერას, როგორც წესი, 
თარიქ ბეი იწყებდა. რაღაც ფრაზას წაიღიღინებდა. შთაგონება კი ხან რადიოდან მოსმენილი 
ძველი მელოდიიდან, ხანაც ღამის კაზინო „მუჯევჰერის“ ჰანგებიდან ეწვეოდა. ზოგჯერ რადიოში 
ძველი სიმღერების ძებნისას, რომელიმე უცხოენოვან მაუწყებლობას წავაწყდებოდით ხოლმე. 
ამის გაგონებისთანავე თარიქ ბეი     სერიოზული გამომეტყველებით იტყოდა, „რუსეთის 
რადიოაო“. საკმარისი იყო თარიქ ბეის სიმღერის პირველი ტაეპი დაეწყო, რომ მამიდა ნასიბე და 
ფუსუნი მაშინვე აჰყვებოდნენ. მე წინა სავარძლიდან მთელი ტანით მათკენ ვბრუნდებოდი და,   
მიუხედავად იმისა, რომ სიმღერების ტექსტი არ ვიცოდი, ვცდილობდი ავყოლოდი.  მახსოვს,  
მათთან ერთად გულთექინ ჩექინის „ძველ მეგობრებს“ რომ ვმღეროდი. 
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მანქანაში მხიარულება და რესტორანში ვახშმობა ყველაზე ძალიან ფუსუნს მოსწონდა და 
სიამოვნებდა, მაგრამ მაინც ერჩია, რომ ის საღამოები კინოს ხალხის გვერდით ბარ 

„ფელურში“ გაეტარებინა. ამიტომ ჯერ მამიდა ნასიბეს დაყოლიება მიხდებოდა,  რომ ყველანი 
ერთად წავსულიყავით სასეირნოდ. მამიდას არ უნდოდა, ხელიდან  გაეშვა პატარა შანსიც კი, 
რომ მე და ფუსუნი ერთად ვყოფილიყავით. კიდევ ერთი გზა გახლდათ ფერიდუნის დარწმუნება. 
ერთხელ სასეირნოდ ფერიდუნი და მისი განუყრელი მეგობარი, ოპერატორი იანიც წავიყვანე. 
კინოკომპანია „ლიმონ ფილმის“ სახსრებით  ის და იანი სარეკლამო რგოლებს იღებდნენ. მათ 
ამ საქმიანობაში არ ვერეოდი.  მინდოდა, ცოტა რამე ეშოვათ. ხანდახან საკუთარ თავს 
ვეკითხებოდი, ფერიდუნმა ფული რომ იშოვოს და მეუღლესთან ერთად საცხოვრებლად სხვაგან 
გადავიდეს, ფუსუნს  როგორღა ვნახავ- მეთქი. მრცხვენოდა იმის აღიარება, რომ ფერიდუნთან 
კარგ  ურთიერთობას სწორედ ამით ვინარჩუნებდი. 

იმის გამო, რომ ჩვენთან ერთად მამიდა ნასიბე და თარიქ ბეი არ წამოვიდნენ, იმ საღამოს 
თარაბიაში არც გვერდითა რესტორნებიდან შემოსული მელოდიისთვის მოგვისმენია და არც 
აქეთობას მანქანაში გვიმღერია. ფუსუნიც მე კი არა ქმარს მიუჯდა და კინოსამყაროს თემაზე 
ჭორაობის მეტი არაფერი გაუკეთებია. 

იმ ღამით თავი ცუდად ვიგრძენი. ამიტომაც მეორედ ბარ „ფელურიდან“ რომ გამოვედით, 
ჩვენთან ერთად სასეირნოდ წამოსვლის მოსურნე ფერიდუნის ერთი  ვიღაც მეგობარი თავიდან 
მოვიშორე და ვუთხარი, ფუსუნის მშობლებს უნდა  გავუაროთ და მანქანაში ადგილი აღარ  
გვექნება-მეთქი.  მგონი,  არც ისე  თავაზიანად გამომივიდა. მახსოვს, მაღალშუბლიან კაცს მწვანე 
თვალები გაოცებისგან გაუფართოვდა, მაგრამ ეს ნაკლებად მაღელვებდა. შემდეგ მამიდა 
ნასიბესა და თარიქ ბეის გავუარეთ და ყველანი თარაბიაში ჩვენს საყვარელ რესტორან 
„ჰუზურში“ გავემგზავრეთ. 

ჭამის დროს სუფრასთან თავი რატომღაც არაკომფორტულად ვიგრძენი. ფუსუნიც დაძაბული 
ჩანდა. მივხვდი, რომ იმ საღამოს ჩვენთვის ჩვეულ კარგ დროს ვერ გავატარებდით. 
გასამხიარულებლად თვალით ლოტოებისა და გარჩეული ნიგვზის გამყიდველებს დავუწყე ძებნა 
და უკან მივბრუნდი. უცებ ორი მაგიდის მოშორებით იმავე მწვანე თვალებს შევეფეთე. მამაკაცი 
მეგობართან ერთად იჯდა, სვამდა და გვიყურებდა. ისინი  ფერიდუნმაც შენიშნა. 

– შენი მეგობარი მანქანით უკან გამოგვყოლია.– ვუთხარი. 

  

– თაჰირ თანი ჩემი მეგობარი არ არის. – მითხრა ფერიდუნმა. 

– კი მაგრამ, ეს ის კაცი არ არის, ბარ „ფელურიდან“ რომ გამოვდიოდი  და  ჩვენთან ერთად 
წამოსვლა რომ უნდოდა? 

– ჰო, მაგრამ მასთან არ ვმეგობრობ. აქაურ მძაფრსიუჟეტიან ფილმებში თამაშობს. არ მიყვარს 
ეგ კაცი. 

– კი, მაგრამ რატომ გამოგვყვა? 
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ორივე გავჩუმდით. ფუსუნმა, რომელიც ფერიდუნის გვერდით იჯდა, ჩვენი საუბარი გაიგო და უკან 
მიტრიალდა. თარიქ ბეი მუსიკას უსმენდა, მამიდა ნასიბეს კი ყური ჩვენკენ ჰქონდა. ფუსუნისა და 
ფერიდუნის მზერით მივხვდი, რომ ის კაცი გვიახლოვდებოდა. 

– უკაცრავად, ქემალ ბეი, – მითხრა თაჰირ თანმა. – თქვენი შეწუხება არ მინდა. მინდა, ფუსუნის 
მშობლებს დაველაპარაკო. 

ისეთი გამომეტყველება ჰქონდა, როგორც ქორწილში საცეკვაოდ გაწვევის დროს სჩვევიათ 
წესიერ ოფიცრებს, მშობლებისგან ნებართვას რომ იღებენ ხოლმე. 

– უკაცრავად, ბატონებო, მინდოდა, ერთ საკითხზე დაგლაპარაკებოდით. –  თქვა  და თარიქ ბეის 
მიუახლოვდა. – ფუსუნს ფილმში.. 

– თარიქ, უსმინე, ამ კაცს შენთვის რაღაცის თქმა უნდა. – უთხრა მამიდა ნასიბემ. 

– ეს საკითხი თქვენც გეხებათ, ქალბატონო, როგორც ფუსუნის დედას.. იცით თუ  არა, ბატონებო, 
რომ თურქული კინემატოგრაფიის ორმა წამყვანმა პროდიუსერმა, მუზაფერ ბეიმ და ჰაიალ 
ჰაიათიმ თქვენს ქალიშვილს მნიშვნელოვანი როლები შესთავაზეს. მაგრამ ესაო და კოცნის 
სცენებიაო, მათ შემოთავაზებებზე უარი თქვით. 

– არა, ასეთ რამეს ადგილი არ ჰქონია. – უპასუხა ფერიდუნმა ცივად. 

– როგორ თუ არა? – ჰკითხა თაჰირ თანმა უხეშად. ყველანი მივხვდით, რომ ბევრი დაელია და 
შარზე იყო. 

– თაჰირ ბეი, – უთხრა ფერიდუნმა მშვიდად. – ჩვენ აქ ოჯახი სავახშმოდ შევიკრიბეთ და ფილმზე 
საუბრის სურვილი არა გვაქვს. 

– მაგრამ აუცილებლად დავილაპარაკებთ, იმიტომ რომ ასე მინდა. ფუსუნ ჰანიმ, რისა გეშინიათ, 
იქნებ მეტი სიმტკიცე გამოგეჩინათ და გეთქვათ, რომ ფილმში თამაში გინდათ. 

ფუსუნმა თვალი მოარიდა და მშვიდად განაგრძო სიგარეტის მოწევა. 

ფეხზე წამოვდექი თუ არა, ფერიდუნიც წამოხტა და მაგიდებს შორის წავძიძგილავდით. სხვა 
მაგიდებიდან ყველა ჩვენ გვიყურებდა. ჩხუბის დროს თურქი მამაკაცებისათვის ჩვეული პოზები 
მივიღეთ, სწორედ ისეთი, შერკინების დაწყების წინ მოჩხუბარ მამალებს რომ აქვთ ხოლმე. 
სეირის ყურების მოყვარული ნასვამი მამაკაცებიც წამოდგნენ და მოგვიახლოვდნენ. თაჰირის 
მეგობარიც ჩვენთან მოვიდა. 

ამგვარ ჩხუბებში ჭიპმოჭრილი გამოცდილი ხანში შესული მიმტანი მაშინვე ჩვენ გვერდით გაჩნდა. 

–   ბატონებო,  გთხოვთ  დავმშვიდდეთ,  აქ  ნუ  მოვგროვდებით,  ყველა  თქვენ-თქვენს ადგილებს 
დაუბრუნდით, ნასვამები ვართ და ამგვარ გაუგებრობებს გაგებით მოვეკიდოთ. ქემალ ბეი, ეს-
ესაა თქვენი დაკვეთა შევასრულეთ და შემწვარი  მიდიები და სკუმბრია მოგართვით. 

წლების შემდეგ ჩემი მუზეუმის დამთვალიერებელმა ახალგაზრდებმა სწორად რომ გაგვიგონ, 
გეტყვით, რომ იმ წლებში ყავახანებში, ჩაიხანებში, რესტორნებში, ფეხბურთის მატჩებზე,  
საავადმყოფოში  ექიმთან  რიგში,  ტრანსპორტსა  თუ  სხვა    ადგილებში 
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წამოჭრილი მამაკაცის ყველაზე ლაჩრულ საქციელად ითვლებოდა ჩხუბისთვის თავის არიდება 
და, მით უმეტეს, გაქცევა. 

მეგობარმა თაჰირს უკნიდან ხელი მოჰკიდა და გამომეტყველებით, რომელიც ნიშნავდა 

„ზრდილობა და კაცობა შეინარჩუნეო“ ჩვენგან  გაიყვანა.  ფერიდუნმა  კი მე  დამადო მხარზე 
ხელი და მითხრა, ხელს ნუ გაისვრი, არ ღირსო. მაგიდას  მივუსხედით. ამ მხარდაჭერისათვის 
მისი უზომოდ მადლიერი ვიყავი. 

მშვენიერი ღამე იყო და ერთ-ერთი გემიდან არეკლილი პროჟექტორის სხივი ტალღებს 
ლამაზად ეთამაშებოდა. ფუსუნს ისეთი გამომეტყველება ჰქონდა, თითქოს ეს ყველაფერი მას არ 
ეხებოდა და სიგარეტის წევას მშვიდად განაგრძობდა. ღრმა თვალებში ჩავხედე. მზერა სხვა 
რამეზე არ გადაუტანია და თვალებით მითხრა, ამ ორი წლის განმავლობაში ცხოვრებისგან ამ 
მთვრალ მსახიობთან ინციდენტზე მეტს ველოდიო. 

კაზინო „მუჯევჰერიდან“ ისმოდა სელაჰათინ ფინარის სიმღერა „ეს სასტიკი ქალი  რამ 
შემაყვარა“, რომელსაც თარიქ ბეი ხელში არყის ჭიქითა და თავის ქიცინით  აჰყვა. აქეთობას  
მანქანაში,   ამ  სიმღერას  უკვე   ყველანი   ერთად  ვმღეროდით   და ისე გავმხიარულდით, რომ 
საღამოს დასაწყისში მომხდარი ინციდენტი თითქოს დაგვავიწყდა კიდეც. 

61. მზერა 

მაგრამ ფუსუნის ღალატს ვერ ვივიწყებდი. ნათელი იყო, რომ თაჰირ თანმა ფუსუნი ბარ 

„ფელურში“ გაიცნო და მისი შებმა გადაწყვიტა. ამიტომაც ჰაიალ ჰაიათი და მუზაფერ ბეი 
დაიყოლია, ფუსუნისთვის რაიმე როლი შეეთავაზებინათ. ან უფრო ლოგიკური  იყო, ალბათ 
ჰაიალ ჰაიათიმ და მუზაფერ ბეიმ შეამჩნიეს თაჰირ თანის დაინტერესება ფუსუნით და როლი 
შესთავაზეს. თაჰირ თანის წასვლის შემდეგ ფუსუნი იმ კატას ჰგავდა, თვალწინ რძე რომ 
დაეღვრება. მისი გამომეტყველებით მივხვდი, რომ ეს კინოს ხალხი ფუსუნმა შეაგულიანა. 

1977 წლის ზაფხულში, რესტორან „ჰუზურში“ მომხდარი ინციდენტის შემდეგ  ქესქინების ოჯახში 
ჩემი პირველივე სტუმრობისას ფუსუნს ცხვირ-პირი   ჩამოსტიროდა, რამაც დამარწმუნა, მას 
ბეიოღლუს კინობარებსა და რესტორნებში,  განსაკუთრებით  კი ბარ 

„ფელურში“   სტუმრობა   აუკრძალეს.   მოგვიანებით   ამის   შესახებ    დაწვრილებითი 
ინფორმაცია „ლიმონის“ ოფისში შეხვედრისას ფერიდუნისგან   შევიტყვე. თურმე ამ ინციდენტმა 
მამიდა ნასიბე და თარიქ ბეი უზომოდ ააღელვა. ამიტომაც ფუსუნისათვის ბარ 

„ფელურში“ გასეირნებები კი არა და უბნის მეგობრებთან სიარულიც კი  შეუზღუდავთ. 
გაუთხოვარი ქალიშვილივით სახლიდან ყოველი გასვლისას   ნებართვას დედისგან იღებდა. 
ქესქინების ოჯახში ეს მკაცრი ზომები დიდხანს არ  გაგრძელებულა, მაგრამ კარგად მახსოვს, რა 
უბედური იყო იმ დღეებში ფუსუნი.  ფერიდუნი თურმე ანუგეშებდა ფუსუნს, შენი ხათრით ბარ 
„ფელურში“ აღარც მე ვივლიო. ორივემ კარგად ვიცოდით, რომ ფუსუნის გაბედნიერებას 
მხოლოდ    ხელოვნების  ფილმის  გადაღების  დაწყებით შევძლებდით. 
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მაგრამ ჯერ ფილმის სცენარის ცენზურის საბჭოზე გატანაც კი ვერ მოვახერხეთ. იმასაც 
ვგრძნობდი, რომ ფერიდუნიც არ იყო მზად ამგვარი ფილმის გადასაღებად. ამ ყველაფერს კი 
ყველაზე კარგად ფუსუნი ხვდებოდა. უკანა ოთახში თოლიის ხატვა დაიწყო და მისი ნამუშევრის 
სანახავად რომ შევდიოდი, მომავალ ფილმზე ბევრს ვსაუბრობდით და მართლაც გულით 
ვწუხდი. არ მსიამოვნებდა ფუსუნის დარდიანი კითხვების მოსმენა. ზედმეტად მის აღელვებასაც 
ვერიდებოდი, ამიტომ სულ უფრო იშვიათად ვეკითხებოდი, ხატვის საქმე როგორა გაქვს-მეთქი. 
ამას მხოლოდ იმ შემთხვევაში ვაკეთებდი, თუკი კარგ გუნებაზე  დავიგულებდი. 

იყო  თუ  არა  კარგ  ხასიათზე,  ამას  ძირითადად  მისი  მზერით  ვხვდებოდი.   თუკი 

  

გამოხედვაში ჭმუნვასა და წუხილს ამოვიკითხავდი, „თოლიას ხატვის საქმე  როგორა გაქვს-
მეთქი?“ – ამ შეკითხვისგან თავს ვიკავებდი. ხანდახან ფუსუნი  გაურკვეველი იდუმალებით 
აღსავსე ღრმა მზერას მომაპყრობდა და მთელი საღამო მისი გამოხედვის მნიშვნელობის 
გაგებასა და ამოხსნას ვცდილობდი. ასეთ დღეებში წინა ოთახში სამი-ხუთი წუთით თუ 
გავიდოდით ხოლმე ნახატის სანახავად, მაგრამ ჩვენი  ხანმოკლე საუბარიც ჩემთვის არაფრის 
მთქმელი იყო. ჩუქურჯუმაში სტუმრობისას ვცდილობდი, მის თვალებში ამომეკითხა, რას 
გრძნობდა, რას ფიქრობდა ჩემსა და თავის ცხოვრებაზე. თუკი მანამდე არ ვიცოდი ვინმესთან 
თვალებითა და მზერით ურთიერთობა, ჩემდა გასაკვირად, მალევე აღმოვაჩინე, რომ ამ 
საკითხში ნიჭიერი გამოვდექი და გავიწაფე. 

ახალგაზრდობაში მეგობრებთან ერთად კინოთეატრებისა და რესტორნებში სტუმრობისა თუ 
პაპანაქება ზაფხულში კუნძულებზე სეირნობისას, არაერთხელ ყოფილა, რომ რომელიმე 
ჩვენგანი იტყოდა: –  ბატონებო, გაიხედეთ უკან, ის გოგონები  თვალს  არ გვაშორებენ. 

ამის გაგონებაზე ზოგი აღელდებოდა ხოლმე, მე კი ამას ეჭვით ვუყურებდი, რადგანაც 
ხალხმრავალ ადგილებში გოგონები, როგორც წესი, იშვიათად უყურებდნენ მამაკაცებს და თუკი 
მის მზერას დაიჭერდი, ისე შეცბებოდნენ, გეგონებოდათ, ცეცხლის ალმა მოსჭრა თვალიო. ასეთ 
მომენტში უმალ სხვა მხარეს იწყებდნენ ყურებას და შენკენ თვალს აღარ აპარებდნენ. ქესქინების 
ოჯახში ჩემი სტუმრობის პირველ თვეებში, ვახშმობისას, თუკი შემთხვევით ჩვენი თვალები 
ერთმანეთს შეხვდებოდა, ფუსუნსაც მზერა ისე გადაჰქონდა, გეგონებოდათ, ცეცხლმა დასწვაო. 
ეს საქციელი ძალიან მაღიზიანებდა, რადგანაც ვგრძნობდი, რომ ამას ისევე აკეთებდა, როგორც 
თურქ ქალიშვილებს სჩვევიათ, ქუჩაში უცხო მამაკაცის გამოხედვას რომ დაიჭერენ. თუმცა 
შემდგომ უკვე ვიფიქრე, რომ ამას ჩემს გასაღიზიანებლად აკეთებდა. ნელ-ნელა მზერის 
ხელოვნებას ვეუფლებოდი. 

სტამბოლის ძველ ქუჩებსა და ბაზრობებზე სეირნობისას ძალზე იშვიათად შევხვედრივარ 
თავდახურულ თუ თავდაუხურავ ქალებს, რომლებიც მამაკაცების მზერის დაჭერას 
ცდილობდნენ. თუმცა გაცნობით შეუღლებულთა უმეტესობის გარდა, ბევრისგან მსმენია, 

„ერთმანეთს თვალებით გავუგეთო“. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი მშობლები ერთმანეთს 
გაურიგეს, დედაჩემი ამტკიცებდა, რომ მამა ათათურქის პატივსაცემად გამართულ ერთ- ერთ 
მეჯლისზე შორიდან დავინახე და მომეწონაო. ერთმანეთს არ გამოლაპარაკებიან, მხოლოდ 
მათი თვალები შეხვედრია  ერთმანეთს. მამა,   როგორც წესი, დედის ამ მონაყოლს არ 
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ეწინააღმდეგებოდა, თუმცა ერთხელ მითხრა, „ძალიან ვწუხვარ, მაგრამ იმ მეჯლისზე თეთრ 
ხელთათმანებსა და ძვირფას კაბაში  გამოწყობილი თექვსმეტი წლის დედაშენი არც კი 
დამინახავსო“. 

სამწუხაროდ, თვალის თვალში გაყრისა და ქალის მზერის დაჭერის მნიშვნელობა ძალიან გვიან, 
ოცდაათ წელს რომ გადავაბიჯე, შემდეგ გავიგე და ისიც ფუსუნის დამსახურებით.. შეიძლება ამის 
მიზეზი ის იყო, რომ ჩემი ახალგაზრდობის ძირითადი წლები ამერიკაში გავატარე. ფუსუნთან 
დიაგონალზე ვიჯექი სუფრასთან და ამიტომ ტელევიზორის ყურებისას, ჩემს შეყვარებულსაც 
ვუმზერდი და მისი მზერის წაკითხვასაც ვცდილობდი. მაგრამ საკმარისი იყო, ჩვენი თვალები 
ერთმანეთს შეხვედროდა, ჩემს დასასჯელად მორცხვი ქალიშვილივით მზერა სხვა რამეზე 
გადაჰქონდა. 

თავიდან მის ქცევას გაგებით მოვეკიდე, რადგანაც ვფიქრობდი, არ უნდა, ჩვენი ურთიერთობა 
ოჯახურ სუფრასთან გაიხსენოს-მეთქი. ალბათ იმასაც წუხდა, რომ ვერ შევძელით, 
კინოვარსკვლავად გაგვეხადა. შემდეგ უკვე ისიც ნელ-ნელა მაშფოთებდა, რომ მორცხვი 
ქალიშვილივით თვალს მარიდებდა, თითქოს ვიღაცა უცხო ვყოფილყავი და  ეს   ყოველივე   –   
ერთად   გატარებული   ბედნიერი   ტკბილი წუთების   შემდეგ.. მსიამოვნებდა და უბედნიერესი 
ვხდებოდი, შემთხვევით მის გამოხედვას რომ დავიჭერდი. ეს  ძირითადად  ისეთ  დროს  
ხდებოდა,  როდესაც   არავინ   გვიყურებდა, ანუ როცა ვახშმობდნენ ან ტელევიზორში რაიმე 
საინტერესოს  უყურებდნენ. ამ წამების შემდეგ სიხარულს ძლივს ვიკავებდი და ვხვდებოდი, რომ 
იმ საღამოს ქესქინების ოჯახში სწორედ ამ მზერისთვის ვიყავი მისული. მაგრამ გულს მიკლავდა 
ფუსუნის გულგრილობა. მას თავი ისე ეჭირა, თითქოს ამ ბედნიერებას ვერც კი გრძნობდა და 
თვალს მარიდებდა. 

ნუთუ არ იცოდა, რომ იმიტომ მივდიოდი, რომ ვერ ვივიწყებდი, რა ბედნიერები ვიყავით 

  

ერთ დროს ერთად. როცა ამ ფიქრებში გადავეშვებოდი, ვგრძნობდი, რომ ისიც იმავეს 
განიცდიდა. თუმცა შეიძლება ეს უბრალოდ ჩემი წარმოსახვა და ოცნება იყო. 

ფუსუნის დამსახურებით მზერის ხელოვნების შესწავლისას აღმოვაჩინე უცნაური სამყარო, 
რომელიც შეგრძნებებსა და ილუზიებზე იყო დაფუძნებული. უკონტექსტოდ სიტყვა „მზერა“ ჩვენი 
გამოხედვით ვინმესათვის საკუთარი თავის წარდგენას ნიშნავს. მაგრამ  ფუსუნის მზერა 
გარკვეულ იდუმალებას მოიცავდა. რადგანაც ზუსტად ვერ ვხვდებოდი, რის თქმა უნდოდა 
თვალებით. შემდეგ აღმოვაჩინე, რომ ეს უბრალოდ მისი მზერა  იყო და სხვა არაფერი. 
თავდაპირველად ფუსუნის თვალებში, მართალია, იშვიათად,  მაგრამ მაინც ვკითხულობდი 
დარდსა და ტკივილს, თითქოს მის სულიდან დაბერილ  ქარიშხალსაც შევიგრძნობდი, რაც 
გონებას მირევდა და მახევებდა. შემდეგ კი, როდესაც ტელევიზორში რაიმე რომანტიკულ 
მომენტებს ვუყურებდით, მაგალითად, ჩვენნაირი წყვილი ერთმანეთს რომ კოცნიდა, მისი მზერის  
დაჭერას  ვცდილობდი, მაგრამ   ასეთ დროს თვალს შეგნებულად მარიდებდა და ხანდახან 
ჩემკენ ზურგითაც კი  ჯდებოდა. სწორედ ამის შემდეგ დამჩემდა მისი დაჟინებით, 
თვალებდაუხამხამებლად ყურება. 
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მივაშტერდებოდი და თვალს არ ვაშორებდი. რა თქმა უნდა, ოჯახთან ერთად მაგიდასთან 
ვისხედით და ამის გამო, ამგვარი მზერის ხანგრძლივობა ათ-თორმეტ წამს არ სცილდებოდა, 
განსაკუთრებული სითამამის დროს კი ნახევარ წუთს თუ აღწევდა. მომავალი გაბედული და 
თამამი თანამედროვე თაობა ალბათ გამკიცხავს და ჩემს საქციელს „უხამსობად“ შეაფასებს,  
დაჟინებული მზერით ოჯახურ  სუფრასთან   რომ მომქონდა ჩვენი სიყვარული და ინტიმური 
წარსული, რომლის დავიწყებაც, ვინ იცის, იქნებ გულით უნდოდა. რა თქმა უნდა, ის არ 
მამართლებდა, რომ მაგიდასთან ვსვამდით და მთვრალი ვიყავი. მაგრამ ესეც რომ არ 
გამეკეთებინა, გავგიჟდებოდი  და ქესქინებთან მისასვლელად ძალა აღარ მეყოფოდა. თავის 
დაცვა მხოლოდ ამგვარად შემიძლია.. 

მთელი საღამოს განმავლობაში, ჟინით შეპყრობილი, ვცდილობდი ფუსუნის მზერის დაჭერას. 
ისიც ხვდებოდა ამას, მაგრამ არანაირ მღელვარებას არ იჩენდა. მამაკაცის მტაცებლურ 
გამოხედვას შეჩვეული თურქი ქალის მსგავსად, თავი ისე ეჭირა, თითქოს ვერ მხედავდა და სულ 
სხვა მხარეს იყურებოდა. ეს საქციელი მაგიჟებდა და კიდევ უფრო ჯიუტად ვაშტერდებოდი. 
ცნობილმა ჟურნალისტმა ჯელალ სალიქმა, გაზეთ „მილიეთში“ დაბეჭდა სტატია, სადაც თურქი 
მამაკაცები გააფრთხილა, ლამაზ ქალებს რომ დაინახავთ, თვალებში ისე უტიფრად ნუ უყურებთ, 
გეგონება მისი მოკვლა გინდათო. ჭკუიდან მშლიდა სწორედ ის, რომ ფუსუნი ჩემს მზერას ისე 
უპასუხებდა, თითქოს  ჯელალ  სალიქის აღწერილი ვიღაც რიგითი გამვლელი ვყოფილიყავი. 

სიბელს არაერთხელ მოუყოლია ჩემთვის, როგორ წუხდებოდა პროვინციიდან ქალაქში 
ჩამოსული მამაკაცების აღფრთოვანებული მზერით. როგორც წესი, ისინი პირველად ხედავდნენ 
თავდაუბურავ, მაკიაჟიან და პომადიან ქალიშვილებს და აეკიდებოდნენ ხოლმე. ზოგი თავის 
უპერსპექტივობას დროულად ხვდებოდა და იქაურობას მალევე გაეცლებოდა, ზოგი კი მათ 
დიდხანს დასდევდა ლანდივით. 

1977 წლის ოქტომბრის ერთ საღამოს თარიქ ბეიმ თქვა, რაღაც ტანში მამტვრევსო და ადრე 
წავიდა დასაძინებალად. ფუსუნი და დედამისი ტკბილად საუბრობდნენ, მე კი მათ ვუყურებდი. 
უცებ ფუსუნმა თვალებში შემომხედა. მეც, როგორც იმ დროს მჩვეოდა, მივაშტერდი. 

– ნუ შვრები ეგრე! – მითხრა ფუსუნმა. 

შევშფოთდი. მან კი მზერით გამომაჯავრა. არ ვიცოდი, სირცხვილისგან სად წავსულიყავი. 

– რის თქმა გინდა? – ჩავილუღლუღე. 

–  არაფრის.  აი  ასე  ნუ  აკეთებ.  –   მითხრა  და  ჩემი  ყურების  მანერას  გამოაჯავრა 
გაზვიადებულად. აღმოვაჩინე, რომ თურმე ფუსუნს ჟურნალის  ფოტოგმირი კაცების მზერით 
ვუყურებდი. 

ამაზე მამიდა ნასიბესაც კი გაეცინა. თუმცა მალევე გაჩერდა, რადგანაც ჩემი შერცხვა. 

  

– ყველას და ყველაფერს ბავშვივით ნუ ბაძავ, შვილო, – უთხრა. – პატარა ხომ აღარა ხარ. 

– არაფერია, მამიდა ნასიბე, – წარმოვთქვი და ამისთვის მთელი ძალ-ღონის მოკრება დამჭირდა. 
– მესმის ფუსუნისა. 
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ნუთუ მართლა მესმოდა მისი? რა თქმა უნდა, სიყვარულში ყველაზე მნიშვნელოვანი იმ ადამიანის 
გაგებაა, ვისაც ვეტრფით. თუკი ასე არ არის, ისიც საქმეა, თუ ამაში თავს დავაჯერებთ. უნდა 
გამოგიტყდეთ, რომ ამ რვა წლის განმავლობაში იშვიათად მქონდა ამის განცდის საშუალება. 

მივხვდი, რომ, როგორმე უნდა ამეყვანა თავი ხელში და სავარძლიდან წამოვმდგარიყავი. უკვე 
გვიან არის-მეთქი, წავიჩურჩულე და ქესქინებისგან წამოვედი. სახლში არაყი დავისხი და 
ვიფიქრე, ფუსუნთან აღარ მივალ-მეთქი. მთელი ღამე ვსვამდი, გვერდითა ოთახიდან კი 
დედაჩემის ჯანსაღი ფშვინვა ისმოდა. 

როგორც მკითხველიც მიხვდა, საშინლად გავნაწყენდი. მაგრამ ჩემი რისხვა ხანგრძლივი არ იყო. 
ათი დღის შემდეგ ერთ საღამოს ისე დავრეკე ქესქინების სახლის კარზე ზარი, თითქოს არაფერი 
მომხდარიყოს. სახლში შესვლითანავე ფუსუნის თვალების ბრწყინვამ მაგრძნობინა, რომ 
გაუხარდა ჩემი ნახვა. მეც იმწამსვე მსოფლიოში უბედნიერესი კაცი გავხდი. შემდეგ მაგიდას 
მივუსხედით და ერთმანეთის ყურება განვაგრძეთ. 

წლებისა და თვეების განმავლობაში ქესქინების ოჯახში ვახშმობით, ტელევიზორის ყურებითა და 
თარიქ ბეისა და მამიდა ნასიბესთან საუბრით (ხშირად საუბარში ფუსუნიც ერთვებოდა ხოლმე) 
ჩემთვის მანამდე უცნობ სიამოვნებას ვიღებდი. შემიძლია ვთქვა, რომ ახალი ოჯახი შევიძინე. არა 
მხოლოდ იმიტომ, რომ ფუსუნის წინ ვიჯექი, ქესქინებთან ურთიერთობაც ძალიან მომწონდა, 
სიმსუბუქესა და ოპტიმიზმს მმატებდა და ჩემი სტუმრობის ნამდვილ  მიზეზს მავიწყებდა. 

შუაღამით სწორედ ამგვარი განწყობით შემთხვევით ფუსუნის თვალებს რომ წავაწყდებოდი,  ჩემი   
სტუმრობის  ნამდვილი  მიზეზი   –  ფუსუნისადმი   დაუშრეტელი სიყვარული მახსენდებოდა და 
ისეთი  გრძნობა მეუფლებოდა,   თითქოს სიზმრიდან ვერკვეოდი, ავღელდებოდი და 
გამოვცოცხლდებოდი. როგორ  მინდოდა, ამ დროს ფუსუნიც ჩემსავით აღელვებულიყო. 
ვფიქრობდი, თუკი ისიც   ჩემსავით ამ უმანკო სიზმრიდან გამოერკვევა და ჩვენი ერთად ყოფნის 
ბედნიერ  წუთებს გაიხსენებს, ქმარს მიატოვებს და ცოლად მე გამომყვება-მეთქი. მაგრამ   
ფუსუნის თვალებში ამგვარ 

„მოგონებებსა“ და „თანაგრძნობას“ ვერ ვხედავდი, რის  გამოც დიდ  გულისტკივილს ვგრძნობდი 
და იმედი მიცრუვდებოდა. 

იმ დროს, როდესაც ფილმის საკითხი ჯერ კიდევ გაურკვეველი იყო, ფუსუნის მზერაში ერთი ბეწო 
თანაგრძნობასაც ვერ დაინახავდით. პირიქით, მკაცრი გამოხედვა ჰქონდა. მართალი გითხრათ, 
ჩემკენ არც იყურებოდა, ძირითადად ტელევიზორს შესცქეროდა და მშობლებს მეზობლებზე 
ეჭორავებოდა და ამას ისე აკეთებდა, იფიქრებდით, მისთვის ცხოვრების აზრს ამ მაგიდასთან 
ჯდომა და მშობლებთან საუბარი წარმოადგენსო. ასეთ დროს უიმედობა მიპყრობდა და 
ვფიქრობდი, თავის მეუღლეს არასდროს დაშორდება- მეთქი. 

წლები რომ გავიდა, ფუსუნის მზერა თურქულ ფილმებში პერსონაჟი ქალების გამოხედვას 
მივამსგავსე. მაგრამ მიბაძვისმაგვარი არაფერი ყოფილა.. ფუსუნი თურქული ფილმის გმირივით 
მშობლებსა და მის გვერდით მყოფ მამაკაცებს თავის დარდსა და წუხილს ვერ უზიარებდა და 
ამიტომაც თავისი სურვილის, ტკივილისა და გრძნობების გამოხატვას მზერით ცდილობდა. 
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62. დროის გასაყვანად 

  

ფუსუნის რეგულარულმა ნახვამ ჩემი საქმიანობაც ჩვეულ კალაპოტში ჩააყენა. რაკიღა ღამით 
მეძინა, უკვე დილაობით ადგომა და სამსახურში წასვლაც აღარ მიჭირდა. მოპირდაპირე 
კორპუსიდან ისევ მომხიბვლელად მიღიმოდა ინგე, მაგრამ, როგორც ზაიმი მეუბნებოდა, ეს 
რეკლამები ლიმონათ  „მელთემის“  გაყიდვას აღარ  შველოდა. განუწყვეტლივ ფუსუნზე აღარ 
ვფიქრობდი და ამიტომაც უკვე საღად  აზროვნება და გადაწყვეტილებების მიღებაც შემეძლო. 

მალე,   როგორც   მოსალოდნელი   იყო,   „სათსათის“   კონკურენტი  გახდა   ოსმანის 
დაფუძნებული ახალი ფირმა „თექიაი“, რომელსაც ქენანი ხელმძღვანელობდა. თუმცა ეს 
ყოველივე ქენანისა და ჩემი ძმის წარმატებული მმართველობის გამო როდი ხდებოდა. ამაში 
ლომის წილი თურგაი ბეის მიუძღოდა, რომელზეც იმ დროს უკვე, რაღა თქმა უნდა, აღარ 
ვეჭვიანობდი, მაგრამ იგი თავისი   პროდუქციის ნაწილის დამზადებასა და დისტრიბუციას ჩემს 
ფირმას კი არა, „თექიაის“ ანდობდა. თურგაი ბეიმ დაივიწყა წყენა, ნიშნობაზე რომ არ 
დავპატიჟეთ და ოსმანთან უკვე ოჯახით ახლობლობდა. ზამთრობით ერთად დადიოდნენ 
ულუდაღში სასრიალოდ, პარიზსა და ლონდონშიც დასეირნობდნენ საყიდლებზე და მანამდე  
კიდევ ერთი და იმავე ჟურნალ-გაზეთების გამოწერაც კი დაუწყიათ. 

„თექიაი“ დღითი დღე ძლიერდებოდა და იპყრობდა ბაზარს. მინდოდა, რამე  მეღონა, მაგრამ 
ვერაფერს ვახერხებდი. ქენანმა, ჯერ იყო და ახალგაზრდა და  მონდომებული მენეჯერები 
გადაიბირა და თავისთან წაიყვანა, შემდეგ უკვე ესეც არ იკმარა და მაღალი ხელფასის 
შეთავაზებით თავის ფირმაში გადაიყვანა ორი   შუახნის მმართველი, რომლებიც წლების 
განმავლობაში ჩემთან მუშაობდნენ და ერთგულებითა და წესიერებით 

„სათსათის“ საძირკველს წარმოადგენდნენ. 

საღამოობით დედასთან ვახშმობისას, ერთი-ორჯერ კი წავიწუწუნე, ჩემი ძმა ყველაფერს 
აკეთებს, მამაჩვენის დაარსებული „სათსათი“ რომ ჩაძიროს-მეთქი. მაგრამ დედამ თავი შორს 
დაიჭირა და მითხრა: – შვილო, აღარ მინდა, თქვენ შორის ჩავდგე, პატარები აღარა ხართ და 
თქვენს საქმეებს თავად მიხედეთ. 

მისი სიტყვებით მივხვდი, რომ ოსმანს კარგად ჰყავდა დამუშავებული და თვლიდა, რომ მამის 
დატოვებულ ბიზნესს ვერ ვუძღვებოდი. ამას სიბელთან დაშორება და ჩემი უცნაური პირადი 
ცხოვრებაც უწყობდა ხელს. როგორც ვხვდებოდი, ქესქინების ოჯახში ჩემი სტუმრობების 
შესახებაც ჰქონდა რაღაც ინფორმაცია. 

ორწლინახევრის განმავლობაში ქესქინების ოჯახში სტუმრობით, ფუსუნის თვალებში ყურებით, 
ერთად ვახშმობით, საუბრებითა და საღამოობით მანქანით ბოსფორზე სეირნობით ისეთი 
გრძნობა მეუფლებოდა, თითქოს რაღაც ირეალურ ლამაზ სამყაროში ვცხოვრობდი. ფერიდუნის 
ხელოვნების ფილმის გადაღებას ვეღარ დაადგა საშველი. მაგრამ განუწყვეტლივ სამზადისში 
ვიყავით, ისე, რომ იფიქრებდით, ამ რამდენიმე თვეში უკვე გადაღებებს იწყებენო. 
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ფუსუნი შეეგუა იმას, რომ ხელოვნების ფილმი ჭიანურდებოდა. ყოველ შემთხვევაში, თავი ასე 
ეჭირა. მზერაში კი დარდი და წუხილი მაინც ეტყობოდა. ზოგჯერ საღამოობით ჩუქურჯუმაში 
სტუმრობისას, როდესაც ჩვენი თვალები ერთმანეთს შეხვდებოდა, მორცხვი ქალიშვილივით 
მზერას აღარ მარიდებდა, მაგრამ ისე მკაცრად მიყურებდა, რომ მაგრძნობინებდა, შენზე ნაწყენი 
ვარო. ამ დროს თან გავიცდიდი, ტკივილს რომ მიჩვენებდა, და თან მიხაროდა, რომ თანდათან 
მიახლოვდებოდა. 

ვახშმობის შემდეგ უკვე თამამად ვეუბნებოდი, ფუსუნ, წამო ერთი, შენი ნახატი მიჩვენე- მეთქი. ამას 
მაშინაც  კი  ვთხოვდი,  როცა  ფერიდუნი  შინ  იყო. რესტორან  „ჰუზურში“ მომხდარი ინციდენტის 
შემდეგ ფედრიდუნი საღამოობით უფრო იშვიათად გადიოდა და ხშირად სახლში ვახშმობდა. 
მახსოვს, რომ პირველად სამივენი ერთად წამოვდექით და ფუსუნის ნახატის სანახავად გავედით. 
მტრედის სურათს  ვუყურებდით  და  ტკბილად ვსაუბრობდით. 

– ძალიან მომწონს, ფუსუნ, ასე დაკვირვებითა და მოთმინებით რომ ხატავ. –  ვუთხარი ჩუმად. 

  

– მეც მომწონს და ვეუბნები, კარგი იქნება, ერთ გამოფენას თუ მოვაწყობთ-მეთქი, მაგრამ 
რცხვენია.. – თქვა ფერიდუნმა. 

– რა გამოფენა.. ამას ისე, დროის გასაყვანად ვაკეთებ. – გვიპასუხა ფუსუნმა. –  ყველაზე ძნელი 
აქ, იცით, რა არის? აი, თავზე რომ ბეწვი აქვს, იმის დახატვაა.  შეხედეთ ერთი, როგორი სხივი აქვს, 
ხედავთ? 

– როგორ არა. – ვუპასუხე. 

სიჩუმე ჩამოვარდა. ფერიდუნი, როგორც მივხვდი, იმ საღამოს სახლში იმიტომ დარჩა, რომ 
„სპორტული საათი“ ენახა. რადგანაც ტელევიზორიდან გოლის ხმა როგორც  კი გაიგო, 
სირბილით გაიქცა მისაღებ ოთახში. მე და ფუსუნი კი დავრჩით. ხმას არც ერთი არ ვიღებდით. 
უბრალოდ, ჩუმად დავყურებდით ნახატს. ღმერთო, როგორ მსიამოვნება მის გვერდით ყოფნა.. 

– ფუსუნ, ძალიან მინდა, რომ ერთ დღეს პარიზში წავიდეთ ერთად და ყველა მუზეუმი და 
გამოფენა მოვიაროთ. 

როგორც წესი, ამგვარი სათამამის გამო ფუსუნი მსჯიდა ხოლმე, მკაცრ გამომეტყველებას 
იღებდა, წარბებს აზიდავდა და ჩემი შემდგომი რამდენიმე სტუმრობის დროსაც კი არ 
მელაპარაკებოდა. მაგრამ ამჯერად, ჩემდა გასაკვირად, ფუსუნი ჩემს სიტყვებს ძალიან 
ბუნებრივად შეხვდა. 

– ქემალ, მეც ძალიან მინდა წასვლა. 

მრავალი ბავშვის მსგავსად, მეც ჯერ დაწყებითში, შემდეგ კი საშუალო სკოლასა და ლიცეუმში 
სწავლისას აპარტამენტ „მერჰამეთში“ არაერთხელ დამიხატავს რამე ჩემთვის და მიოცნებია, 
რომ გავიზრდები, მხატვარი გავხდები-მეთქი. იმ დროს ყველაზე მეტად ის მინდოდა, რომ 
პარიზში ცნობილი მხატვრების შედევრები მენახა.  1950-60-იან წლებში თურქეთში თითქმის ვერ 
ნახავდით წიგნებს, სადაც შესაძლებელი  იქნებოდა ცნობილი მხატვრების ნამუშევრების ხილვა. 
მაგრამ მე და ფუსუნს არ  გვაინტერესებდა,  თუ რა ხდებოდა  მსოფლიოს  სამხატვრო  სფეროში.    
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ერთადერთი, რაც  ამ  მომენტებში გვახალისებდა  და გვსიამოვნებდა,  ფოტოსურათზე 
გამოხატული პატარა შავ-თეთრი ჩიტების ქაღალდზე გადატანა და მათი გაფერადება იყო. 

ქესქინების ოჯახში ბავშვივით ბედნიერი ვხდებოდი, როდესაც უკანა ოთახში ფუსუნის ნახატებს 
ვათვალიერებდი. ეს კვირაში ერთხელ, ზოგჯერაც ორჯერ ხდებოდა და ჩვენი საუბარი სამ-ხუთ 
წუთს არ აღემატებოდა. ძირითადად იმაზე ვლაპარაკობდით, რომელი ჩიტის დახატვას გეგმავდა 
და სტამბოლის რომელი ფრინველი ჰყავდა ფერიდუნს უკვე გადაღებული: მერცხალი, გვრიტი 
თუ ძერა. ეს პროცესი ძალიან მომწონდა, რადგანაც ისეთი შეგრძნება მეუფლებოდა, თითქოს 
უკანა ოთახში სტამბოლის ყოველდღიურობას ვშორდებოდი. 

მაგრამ სიტყვა „ბედნიერება“ საკმარისი არ მგონია. ამიტომაც უკანა ოთახში განცდილი 
ნეტარების სხვა სიტყვებით გადმოცემას შევეცდები: ეს იყო შეგრძნება,  რომ დრო გაჩერდა, 
ყველაფერი ძალიან კარგადაა და მომავალშიც ასე გაგრძელდება. ამ გრძნობას ერთვოდა 
დაცულობის, მუდმივობისა და სახლში ყოფნის განცდა.  ამასთან, ცხოვრება უფრო მსუბუქი და 
მარტივი მეჩვენებოდა. ეს რწმენა მამშვიდებდა და უფრო მხატვრულად რომ გადმოგცეთ, 
გეტყვით, რომ ეს იყო სხვა სამყაროსთან   შეხება. თავისთავად ნეტარებისა და ბედნიერების 
განცდა ფუსუნის სილამაზითა და მისდამი ჩემი უსაზღვრო სიყვარულით საზრდოობდა. უკანა 
ოთახში მასთან პირისპირ ყოფნა, თუნდაც სამი-ხუთი წუთით გამარტოება და საუბარიც, ცალკე 
აღებული,  ჩემთვის უდიდეს ბედნიერებას წარმოადგენდა. თუმცა ჩემს ამ განწყობაში თავისი   
წვლილი შეჰქონდა უშუალოდ გარემოსა და ოთახს, რომელშიც ვიმყოფებოდით (ფუსუნთან 
ერთად „ფუაიეში“ მარტოს რომ მევახშმა, რა თქმა უნდა, მაშინაც უბედნიერესი ადამიანი 
ვიქნებოდი, მაგრამ ეს სხვა განწყობა იქნებოდა). უკანა ოთახში  განცდილი იქვე მიმოფანტულ 
ფუსუნის დახატულ ჩიტებთან, იატაკზე გაფენილ კრამიტისფერ ფარდაგთან, ნაჭრის ნაკუწებთან, 
ღილებთან, ძველ გაზეთებთან, თარიქ ბეის საკითხავ სათვალესთან, საფერფლესა და მამიდა 
ნასიბეს საქსოვთან ერთად  აღიქმებოდა. ოთახის სუნიც კი მხიბლავდა. ამასთან იქვე  ნანახ 

  

რომელიმე ნივთს, მაგალითად, ღილს, სათითესა თუ კოჭის ძაფს ჩუმად ჯიბეში ვიდებდი და 
აპარტამენტ „მერჰამეთში“ მიმქონდა, სადაც ისინი მიგრძელებდა  და  მახსენებდა განცდილ 
ნეტარებას. 

ყოველი ვახშმობის შემდეგ მამიდა ნასიბე მაგიდას ალაგებდა და დარჩენილ საჭმელს მაცივარში 
ინახავდა (მინდა, მუზეუმის დამთვალიერებლებმა სათანადო ყურადღება მიაქციონ გამოფენილ 
ქესქინების მაცივარს, რომელიც იმ დროს ჯადოსნურად მეჩვენებოდა). შემდეგ ნეილონის პარკში 
ჩადებულ საქსოვს ამოიღებდა და ქსოვას იწყებდა, ხოლო თუკი იქვე ვერ ნახავდა, მის მოტანას 
ფუსუნს სთხოვდა. როგორც წესი, ეს იმ მომენტში ხდებოდა, როდესაც მეორე ოთახში 
შევდიოდით. 

– ფუსუნ, შენი ჭირიმე, უკანა ოთახიდან ჩემი საქსოვიც წამოიყოლე რა. 

მამიდა ნასიბეს ძალიან მოსწონდა ტელევიზორის ყურებისას ქსოვა და პარალელურად ჩვენთან 
საუბრობდა. მამიდა წინააღმდეგი არ იყო, რომ უკანა ოთახში მარტო დავჩენილიყავით, მაგრამ 
ხანდახან, ალბათ თარიქ ბეის რიდით, შემოვიდოდა ხოლმე და გვეტყოდა: – საქსოვს ავიღებ, 
„შემოდგომის ქარები“ იწყება, არ ნახავთ? 
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ჩვენც უხმოდ ვბრუნდებოდით მისაღებ ოთახში და სერიალს ვუყურებდით. რვა წლის 
განმავლობაში ალბათ ასობით ფილმი და სერიალი მაინც ვნახეთ ერთად. მიუხედავად იმისა, 
რომ ფუსუნთან და ქესქინების ოჯახთან დაკავშირებული ყველაზე უმნიშვნელო დეტალიც კი 
ზედმიწევნით მახსოვს, სრულიად დავიწყებული მაქვს და ვერ ვიხსენებ მათთან ერთად ნანახ 
ფილმებს, სერიალებსა და ეროვნულ დღესასწაულებზე გადმოცემულ პროგრამა-დისკუსიებს 
(პროგრამების თემები იყო: „სტამბოლის  აღების მსოფლიო მნიშვნელობა“, „რა არის თურქობა 
და როგორი უნდა იყოს ჭეშმარიტი თურქი“, 

„როგორ შევძლებთ უკეთ ათათურქის გაგებას“ და ა.შ.). 

ტელევიზორში ნანახიდან მხოლოდ გარკვეული ფრაგმენტები ამომიტივტივდება ხოლმე თავში. 
ამგვარი კადრები ჩემს მოგონებებში წარუშლელად რჩებოდა. ის, რაც მახსენდება, გახლავთ 
ტელევიზორში ნანახი ფრაგმენტის რაღაც ნაწილი. მაგალითად, კიბეზე სირბილით ამავალი 
ამერიკელი დეტექტივის ფეხსაცმლისა და შარვლის ტოტების მოძრაობა; კადრში შემთხვევით 
მოხვედრილი შენობის საკვამური; კოცნის სცენისას ქალის თმა და ყური; ფეხბურთის მატჩის 
მაყურებელი ათასობით მამაკაცის გვერდით მამას მიხუტებული პატარა გოგონა (ალბათ სახლში 
არავინ იყო რომ დაეტოვებინათ); მეჩეთში მლოცველი მამაკაცის წინდა; რომელიღაცა გემი, 
რომელიც თურქულ ფილმში ჩანდა; კონსერვი, რომელსაც ვიღაც უარყოფითი პერსონაჟი ჭამდა 
და ა.შ. მაგრამ ზედმიწევნით მახსოვს ამა თუ იმ სცენის დროს ფუსუნის გამომეტყველება, მისი 
ტუჩების მოძრაობა, აჭიმული წარბები, ხელის დაჭერა, ჩანგლის თეფშზე დადება, სიგარეტის 
მოწევისა და ჩაქრობის მანერა. ეს კადრები ხანდახან უნებურად თავში ამომიტივტივდება ხოლმე 
სიზმრებივით. შევეცადე, მხატვრებისთვის აღმეწერა ფუსუნის გამომეტყველება, რომ „უმანკოების 
მუზეუმში“ გამომეფინა, მაგრამ ვერ შევძელი, მათთვის ამეხსნა,  თუ რატომ განიცდიდა ასე 
ფილმის ამა თუ იმ ეპიზოდს. სულ მინდოდა, მისთვის ეს მეკითხა, მაგრამ ქესქინების ოჯახში 
ფილმის შემდეგ საუბარი, როგორც წესი, მისგან  მიღებულ შთაბეჭდილებაზე კი არა, არამედ 
ზნეობრივ საკითხებზე მიმდინარეობდა. 

– იმ საზიზღარ კაცს კი მიეზღო, რაც ეკუთვნოდა, მაგრამ ბავშვი შემეცოდა ძალიან. – 

იტყოდა, მაგალითად, მამიდა ნასიბე. 

– მოიცა ერთი, ვის ახსოვს ბავშვი. – უპასუხებდა თარიქ ბეი. – ასეთ ტიპებს ერთადერთი რაც 
აიტერესებთ, ფულია. ფუსუნ, გამორთე ერთი, შენს გახარებას.. 

ეს „ტიპები“ გახლდნენ ევროპელი უცნაური ადამიანები ან კიდევ ამერიკელი განგსტერები, 
რომლებიც ეკრანიდან ღილაკზე ფუსუნის ერთი თითის დაჭერით   ქრებოდნენ და 
უჩინარდებოდნენ, როგორც ფეკალური მასა უნიტაზში წყლის ჩაშვებისას. 

ტელევიზორის გამორთვისთანავე თარიქ ბეი აუცილებლად იტყოდა: – უჰ,  ძლივს  არ 
მოშორდნენ, გვეშველა! 

ამასვე ამბობდა ტელევიზორში სულელურ თურქულ ფილმს ან რაღაც  გაურკვეველ 
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კონკურსსა თუ დებატებს რომ გამოვრთავდით. ასეთ მომენტებში მეგონა, რომ მათთვისაც 
მნიშვნელოვანი იყო ჩემთან ერთად ყოფნა და საუბარი. იქ დარჩენა მინდებოდა და ვხვდებოდი 
–  მხოლოდ  ფუსუნის ნახვა კი არა, ქესქინების სახლში   ყოფნაც  უდიდეს ბედნიერებას მანიჭებდა 
(ამ ჯადოსნური ადგილის ნახვა მუზეუმის დამთვალიერებლებსაც შეუძლიათ). მინდა, 
დამთვალიერებლებმა იცოდნენ, ფუსუნისადმი ჩემი სიყვარული ნელ- ნელა მასთან 
დაკავშირებულ სამყაროზე, ყოველ ნივთსა და წამზეც კი ვრცელდებოდა. 

ბედნიერების განცდა, რომელსაც რვა წლის განმავლობაში ქესქინების ოჯახში ვიზიტებისა და 
ფუსუნის ნახვის გამო მქონდა, მხოლოდ ტელევიზორში ინფორმაციის ყურების დროს 
მიფუჭდებოდა. რადგანაც ქვეყანაში სამოქალაქო ომი მწიფდებოდა. 

1978 წელს ღამღამობით აფეთქებების ხმა უკვე ჩვენს უბანშიც ისმოდა. თოფჰანესა და 
ქარაქოისკენ მიმავალ ქუჩებს ნაციონალისტები და სხვა იდეალისტები აკონტროლებდნენ. 
როგორც გაზეთებში წერდნენ, სწორედ ამ უბნების ყავახანებში იგეგმებოდა მრავალი 
დანაშაული. ჩუქურჯუმის აღმართის ზემოთ ჯიჰანგირისკენ ადიოდა მოკირწყლული ქუჩა, სადაც 
წვრილი მოხელეები, მუშები და სტუდენტები იკრიბებოდნენ, რომლებიც ქურთებს, შიიტებსა და 
სხვადასხვა მემარცხენე ფრაქციებს უთანაგრძნობდნენ. არც ესენი იყვნენ უარს იარაღის 
გამოყენებაზე. ამ ორ მხარეს შორის ერთი ბეწო მიზეზიც კი საკმარისი იყო, რომ ერთმანეთისთვის 
ცეცხლი გაეხსნათ. ზოგჯერ სახელმწიფო საიდუმლო სამსახური იქვე შორიახლო ნაღმს 
ააფეთქებდა, რაც ამ ორი მხარის დაპირისპირების მიზეზი ხდებოდა. შეიძლება ითქვას, 
პირდაპირი მნიშვნელობით ორ ცეცხლს  შუა  იყო  ხშირად  ჩეთინ  ეფენდი,  რადგანაც  არ  იცოდა,  
„შევროლე“   სად გაეჩერებინა და თვითონ რომელ ყავახანაში დამლოდებოდა. რამდენჯერმე  
ვუთხარი, დღეს საღამოს ნუ წამიყვან ქესქინებთან, მარტო წავალ-მეთქი, რაზედაც თავი მოიკლა, 
მარტო ვერ გაგიშვებთო. როცა ქესქინებისგან სახლში ვბრუნდებოდი,   ჩუქურჯუმის, თოფჰანესა 
და ჯიჰანგარის ქუჩებს გვიან ღამითაც კი ვერ ნახავდით ცარიელს. მანქანიდან შიშით 
გავყურებდით ჯგუფებს, რომლებიც ქუჩებში აფიშებს  აკრავდნენ და სლოგანებს წერდნენ. 

საღამოობით საინფორმაციო გამოშვებაში მარტო იმას ყვებოდნენ, თუ სად რა ააფეთქეს, ვინ 
მოკლეს და გაანადგურეს. ასეთ მომენტებში ქესქინები თავს ბედნიერად გრძნობნენ, სახლში რომ 
იყვნენ, მაგრამ ხვალინდელი დღის შიში იპყრობდათ. ისეთ საშინელ ამბებს გადმოსცემდნენ, 
რომ ვითარება ცოტათი მაინც რომ განგვემუხტა, საინფორმაციო გამოშვების ლამაზი წამყვანის 
აითაჩ ქარდუზის ჟესტიკულაციასა და მიმიკაზე ვსაუბრობდით. თუკი დასავლეთში დიქტორებს 
საინფორმაციო გამოშვებები თავისუფლად და უკომპლექსოდ მიჰყავდათ, ჩვენთან, პირიქით, 
აითაჩ ქარდუზი ქანდაკებასავით იყო გაშეშებული და ქაღალდზე დაწერილ ინფორმაციას ისე 
წაიკითხავდა ამოუსუნთქავად გაქვავებული სახით, ერთხელ არ გაიღიმებდა. 

– ამოისუნთქე, შვილო, თორემ დაიხრჩობი. – ეუბნებოდა თარიქ ბეი შიგადაშიგ. 

ეს ხუმრობა თარიქ ბეის ათასჯერ მაინც ჰქონდა გამეორებული, მაგრამ ყოველ ჯერზე ისე გულით 
ვხარხარებდით, გეგონება პირველად გაგვეგოს. დისციპლინირებულ წამყვანს ყველაფერზე 
ეტყობოდა, რომ თავის საქმეზე უზომოდ იყო შეყვარებული. აშკარად ეშინოდა შეცდომის 
დაშვებისა. ტექსტს, როგორც წესი, ამოუსუნთქავად, სხაპასხუპით კითხულობდა, თუკი გრძელი 
წინადადება იყო, ბოლოსკენ ტემპს უმატებდა და სახეზე წამოწითლდებოდა ხოლმე. 
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– შეხედეთ ერთი, ისევ წამოწითლდა. – ამბობდა თარიქ ბეი. 

– შვილო, ცოტათი შეჩერდი და ნერწყვი გადაყლაპე.. – დაამატებდა მამიდა ნასიბე. 

გეგონებოდათ, აითაჩ ქარადუზმა მამიდას სიტყვები გაიგოო, წამით ქაღალდებს თვალს 
მოაშორებდა, მაყურებლებს შემოგვხედავდა და ნერწყვს მძიმედ გადაყლაპავდა, ისე, როგორც 
ახლად ნუშისებრ ჯირკვლებამოჭრილმა ბავშვებმა იციან. 

– აი, ყოჩაღ! – შეაქებდა მამიდა. 

სწორედ  ამ ქალბატონისგან ვიგებდით  ჩვენი  ქვეყნისა  და მსოფლიოს ამბებს.  მან 

  

გვაცნობა, ელვის პრესლი მემფისში თავის სახლში რომ მოკვდა; იტალიის პრემიერ- მინისტრი 
ალდო მორო „წითელმა ბრიგადებმა“ რომ გაიტაცეს და მოკლეს; ნიშანთაშიში ალადინის 
მაღაზიასთან ჟურნალისტი ჯელალ სალიქი დასთან ერთად რომ ჩაცხრილეს და ა.შ. 

კიდევ ერთი რამ, რაც სამყაროს უბედურებაზე ფიქრისგან გვიცავდა, გახლდათ 
გამომსვლელების მიმსგავსება ჩვენს ნაცნობებთან და ვახშმობისას ამ თემის ფართოდ განხილვა. 
ამ კამათში ხშირად ფუსუნიც ერთვებოდა. 

1979 წლის ბოლოს ვუყურებდით კადრებს, როგორ იპყრობდა საბჭოთა ჯარი ავღანეთს. ახლად 
დანიშნული პრეზიდენტი ბაბრაქ ქარმალი ღვიძლ ძმასავით ჰგავდა უბნის საცხობის ერთ-ერთ 
მუშას. მახსოვს, ეს საკითხი იმ დღეს მამიდა ნასიბემ წამოჭრა, რომელსაც ლაპარაკი თარიქ ბეიზე 
ნაკლებად როდი უყვარდა. თავიდან ვერ მივხვდი, ვისზე ამბობდა, მაგრამ შემდეგ გავიხსენე, 
რადგანაც საღამოობით ჩეთინს მანქანას ხშირად სწორედ იმ საცხობთან ვაჩერებინებდი და 
ქესქინებთან ვახშამზე ცხელი პური მომქონდა. მსგავსება მართლაც თვალნათელი იყო და 
ამიტომაც მამიდა ნასიბეს დავეთანხმე. ფუსუნი და თარიქ ბეი კი ჯიუტად იმეორებდნენ, საცხობის 
მუშას ვერაფრით ვამსგავსებთ  ავღანეთის პრეზიდენტსო. 

ხანდახან ვფიქრობდი, ფუსუნი ჩემს საწინააღმდეგოს მხოლოდ იმიტომ იჩემებს, რომ 
გამაბრაზოს-მეთქი. მახსოვს, ერთხელ ტელევიზიით გადმოსცეს, ისლამისტებმა ეგვიპტის 
პრეზიდენტი ანვარ სადათი მოკლეს, სტადიონზე აღლუმს რომ იბარებდაო. ეგვიპტის 
პრეზიდენტს შევხედე და გავოცდი იმ გაზეთების გამყიდველის ალი-კვალი იყო, ჩუქურჯუმის 
აღმართსა და ბოღაზქესენის პროსპექტის კუთხეში რომ იდგა. მე თუ მკითხავთ, მხოლოდ იმიტომ, 
რომ მსგავსება მე აღმოვაჩინე, ფუსუნმა დაიჩემა, საერთოდ არა ჰგავსო. სედათის მოკვლის 
ამბავს რამდენიმე დღე გადმოსცემდნენ და ამიტომაც ჩემი და ფუსუნის კამათიც რამდენიმე დღეს 
გაგრძელდა და ნერვები დამაწყვიტა. 

თუკი მსგავსებას მაგიდის წევრებიც დაადასტურებდნენ, ტელევიზორში გამოსულს თავის 
ნამდვილ სახელს კი არა, ჩვენ რომ მივამსგავსეთ, იმ კაცის სახელს ვეძახდით. მაგალითად, 
ანვარ სადათი გამყიდველ ბაჰრი ეფენდიდ მოვნათლეთ. ქესქინების ოჯახში სტუმრობის მეხუთე 
წელს უკვე აუარებელი მიმსგავსებული ხალხი გვყავდა: საბნების მკერავი ნაზიფ ეფენდი –  
ცნობილ ფრანგ მსახიობს ჟან გაბენს ჰგავდა;  ფუსუნი  რომ მიმალავდა, ქვედა სართულზე 
მცხოვრები აილა – ამინდის პროგნოზის  დამფრთხალ წამყვანს; ცხონებული რაჰმი ეფენდი ერთ-
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ერთი ისლამისტური   პარტიის ლიდერს; ელექტრიკოსი ეფე – ცნობილ საკვირაო სპორტულ  
მიმომხილველს; ჩეთინ ეფენდი კი (განსაკუთრებით წარბებით) ამერიკის პრეზიდენტ რონალდ 
რეიგანს მივამსგავსეთ. 

თუკი რომელიმე მათგანი ეკრანზე გამოჩნდებოდა, ჩვენდაუნებურად გავმხიარულდებოდით 
ხოლმე და ხუმრობის ხასიათზე ვდგებოდით. 

– შეხედეთ ერთი, ბაჰრი ეფენდის ამერიკელი ცოლი რა ლამაზი ყოფილა! –  გვეტყოდა მამიდა 
ნასიბე. 

ხანდახან სუფრასთან იმაზე დავფიქრდებოდით ხოლმე, ვის ჰგავდა, ესა თუ ის ცნობილი ვინმე. 
მაგალითად, ერთხელ პალესტინის კონფლიქტის მოსაგვარებლად ძალ-ღონეს რომ არ 
იშურებდა, გაეროს გენერალურ მდივან კურტ ვალდჰაიმზე, მამიდა ნასიბემ გვკითხა: – აბა, 
მითხარით, ვისა ჰგავს? 

პასუხის ძებნაში მაგიდასთან სიჩუმე ჩამოვარდა. მაშინაც კი არ ვიღებდით ხმას, როდესაც სიუჟეტი 
იცვლებოდა და ეკრანიდან სულ სხვა რამეს გვიყვებოდნენ. 

ერთი სიტყვით, ქესქინების ცხოვრების ნაწილი გავხდი და მხოლოდ თოფჰანესა და ქარაქოიდან 
გემების საყვირის ხმის გაგონებისას, ჩემდაუნებურად ვაცნობიერებდი, რომ ამ სახლში ეს ხმა უკვე, 
თვეები რაა, წლები მესმოდა. 

  

63. ჭორების სვეტი 

თურქეთში სამოქალაქო ომი მწიფდებოდა. ყოველ საღამოს ქუჩებიდან აფეთქებისა და სროლის 
ხმა ისმოდა. ამ ყველაფერმა შეამცირა საღამოობით კინოში წამსვლელთა რაოდენობა, რამაც 
უარყოფითად იმოქმედა კინოინდუსტრიაზეც. ბარ „ფელურსა“ და სხვა კინობარებში კი ხალხი 
მაინც დადიოდა, რადგან აქ მსახიობები ცდილობდნენ, როლები მიეღოთ კლიპებსა და 
დღითიდღე მზარდ ეროტიკულსა და მძაფრსიუჟეტიან ფილმებში, რადგანაც სხვა ტიპის 
ფილმებს პრაქტიკულად აღარ იღებდნენ.    სერიოზული პროდიუსერები უკვე თავს იკავებდნენ 
იმგვარ ფილმებში ფულის   დაბანდებისგან, როგორებსაც ჩვენ ორი წლის წინ საზაფხულო 
კინოთეატრებში  ვნახულობდით. ერთი რამე ვიგრძენი: ბარ „ფელურის“ სტუმრები ჩემდამი   
განსაკუთრებულ ყურადღებას იჩენდნენ, რადგან მდიდარი ვიყავი, კინოკომპანია   „ლიმონს“ 
ვაფინანსებდი და კინოინდუსტრიის განვითარებას ვუწყობდი ხელს.    მართალია, ახლოსაც აღარ 
ვეკარებოდი ბარ „ფელურსა“ და მსგავს დაწესებულებებს, მაგრამ ერთხელ ფერიდუნის 
დაჟინებული თხოვნით „ფელურში“  მივედი, სადაც, ჩემდა გასაოცრად, ხალხმრავლობა 
დამხვდა. როგორც იქ მყოფნი   ხუმრობდნენ, უსაქმურობა ამგვარ ბარებს წაადგა, რადგანაც 
მთელი „იეშილჩამი“ გალოთდაო. 

იმ საღამოს გათენებამდე ვსვი. ისე დავთვერი, რომ ბოლოს თარაბიაში,  რესტორან 

„ჰუზურში“, ფუსუნის გამო რომ ვეჩხუბე, აი იმ თაჰირ თანსაც კი ტკბილად ვემუსაიფე. იმ საღამოს 
გავიცანი ახალგაზრდა ლამაზმანი ფაფათია, რომელთანაც, მისივე  თქმით, 
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„დავძმაკაცდი“. ფაფათია ბავშვობიდან თამაშობდა  ფილმებში,  ხან  განასახიერებდა გოგონას, 
რომელიც ბრმა დედას უვლიდა, ხანაც დედინაცვლისგან  დაჩაგრულ გერს. სხვების   მსგავსად,   
ფაფათიაც   ახალ   როლებზე  ოცნებობდა     და წუწუნებდა, პორნოფილმების გახმოვანებით 
დავიღალეო. ყველანაირად    ცდილობდა, მისით დავინტერესებულიყავი, რომ ფერიდუნის 
ფილმში ეთამაშა.  მიუხედავად იმისა, რომ მთვრალი ვიყავი, შევამჩნიე, რომ ფერიდუნი მისდამი  
ზედმეტ ინტერესს იჩენდა, ანუ საგაზეთო ენით რომ ვთქვა, „მის მიმართ გულგრილი არ იყო“. 
ჩემდა გასაოცრად, ისიც კი ვიგრძენი, რომ ჩემზე ეჭვიანობდა. დილისკენ მე, ფერიდუნი და 
ფაფათია ბარიდან ერთად გამოვედით. ფაფათია ჯიჰანგირში ცხოვრობდა დედასთან ერთად, 
რომელიც იაფფასიან დაწესებულებებში მღეროდა. ერთად  მივუყვებოდით გარეუბნის ბნელ 
ქუჩებს,  სადაც ყველა სახლის კედელზე   მთვრალებს მიეშარდათ და რადიკალური დევიზებით 
აეჭრელებინათ. ძაღლებიც აგვეკიდნენ. ფაფათიას გაცილების საქმე ფერიდუნს მივანდე, თავად 
კი ნიშანთაშიში მივედი, სადაც მე და დედა შეხმატკბილებულად ვცხოვრობდით. 

მთვრალი კარგად ვერ ვიძინებდი და ძილ-ბურანშიც კი ვფიქრობდი. მეგონა, ახალგაზრდობამ 
უკვე ჩაიარა, დავბერდი და მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ოცდათხუთმეტი წლისაც არა ვარ, 
ცხოვრებაში დიდი ბედნიერება უკვე აღარ მექნება-მეთქი. გულში დიდ სიყვარულს ვატარებდი, 
მაგრამ მომავალი შავად და უპერსპექტივოდ მესახებოდა. თავს ვიმშვიდებდი და ვეუბნებოდი, ამ 
განწყობის მიზეზი დანაშაულებზე ყოველდღიურად მიღებული  უარყოფითი  ინფორმაციაა-
მეთქი. 

ბედნიერად თავს მხოლოდ მაშინ ვგრძნობდი, როდესაც საღამოობით ჩუქურჯუმაში მივიდოდი 
და ფუსუნს თვალებში ჩავხედავდი. შემდეგ ქესქინების მაგიდიდან რამე ნივთს მოვიპარავდი და 
ნიშანთაშიში მოვიტანდი. ფუსუნის ხელში ნაჭერ კოვზებსა და ჩანგლებს ხანდახან ისე 
დავყურებდი, გეგონებოდათ, რამე ნახატს ან რაღაც სამახსოვრო ნივთს დასცქერისო. 

ხანდახან მეგონა, სხვაგან უკეთესი ცხოვრებაა-მეთქი. ამ დროს ტკივილი რომ არ მეგრძნო, 
ვცდილობდი, სხვა რამეზე მეფიქრა. ზაიმთან ყოველი შეხვედრის შემდეგ მთელ ელიტარულ 
ჭორებს ვიგებდი და ვრწმუნდებოდი, რომ მდიდარ მეგობრებთან დაშორებით ბევრი არაფერი 
დამიკარგავს. 

ზაიმს თუ დავუჯერებდით, ნურჯიჰანსა და მეჰმედს სამი წლის თავზეც არ ჰქონდათ სექსი. თუმცა 
სიახლე ის გახლდათ, რომ დაქორწინება გადაეწყვიტათ. მართალია, მეჰმედმა და, 

  

საერთოდ ყველამ, იცოდა, რომ ნურჯიჰანს პარიზში საყვარლები ჰყავდა, საქმროსთან სექსისგან 
თურმე თავს იკავებდა. ამაზე ნურჯიჰანი ხუმრობდა კიდეც, მუსლიმურ ქვეყანაში მყარი, ბედნიერი 
და ჯანსაღი ოჯახის შესაქმნელად მთავარი პირობა სიმდიდრე კი არა, ქორწინებამდე თავის 
შენახვააო. ეს ხუმრობები მეჰმედსაც მოსწონდა. ორივე ათასნაირ ისტორიებს ჰყვებოდა ჩვენს 
წინაპრებზე, დერვიშებსა და ძველ მუსიკაზე. ზაიმის აზრით, წარსულის მიმართ ასეთი ინტერესის 
მიუხედავად, საზოგადოება მათ მაინც არ აღიქვამდა მემარცხენეებად და რადიკალებად, 
რადგანაც ორივე ძალიან თანამედროვე იყო და მიღებებზეც ხშირად თვრებოდნენ. ისინი 
ყველასგან პატივისცემას იმსახურებდნენ, რადგანაც, მიუხედავად სიმთვრალისა, ზრდილობასა 
და მედიდურობას არ კარგავდნენ. დალევისას მეჰმედი აზრს ავითარებდა, რომ ღვინოს საერთო 
არაფერი აქვს დივანის ლექსებში ნახსენებ შარბათსა და რადიკალიზმთან და ნედიმისა და 
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ფუსულის ლექსებს კითხულობდა გამოთქმით და მონდომებით (არავინ უწყის, სწორი იყო თუ 
არა). ამ შემოქმედებითი „წვის“ დროს  ნურჯიჰანს  თვალებში  უყურებდა  და შემდეგ   ალაჰის 
სიყვარულის  სადღეგრძელოს  სვამდა.   ზაიმი   ამბობდა,  საზოგადოება   მათ ასეთ 
თავშეკავებულ ურთიერთობას მოწონებით ხვდება, ნიშნობის ჩაშლა კი გოგონებს თავზე დიდ 
ქარიშხალს ატეხსო (როგორც სიბელისა და ჩემს შემთხვევაში იყო). მივხვდი, რომ ჩვენი 
ურთიერთობა 1970-იანი წლების სტამბოლის მაღალი წრის საზოგადოებისათვის ერთგვარი 
გაფრთხილება იყო, რომ გოგონებს ქორწინებამდე  მამაკაცებისათვის არ დაეჯერებინათ. 
როგორც მიყვებოდნენ, გასათხოვარ   ქალიშვილებს დედები თურმე მოძღვრავდნენ, 
ყურადღებით იყავითო და დასაშინებლად ჩვენი მაგალითი მოჰყავდათ. მაგრამ ამ ყველაფერს 
ძალიან მტკივნეულად არ აღვიქვამდი. შეიძლება იმიტომაც, რომ იმ დროს სტამბოლის  მაღალი 
საზოგადოება ვიწრო  წრეს წარმოადგენდა,  სადაც, როგორც პატარა ოჯახში ხდება ხოლმე, 
ადამიანს თავს გადამხდარის გამო დიდხანს არ უწევს დარცხვენით ყოფნა. 

თანაც 1979 წლისათვის უკვე შევეჩვიე ახალ ცხოვრებას, რომელიც სახლს, სამსახურს, ფუსუნის 
ოჯახსა და „მერჰამეთს“ მოიცავდა. „მერჰამეთში“ ხშირად დავდიოდი, ფუსუნთან გატარებულ 
ტკბილ საათებს ვიხსენებდი, ოცნებებში ვიძირებოდი და  გაოცებითა და აღფროვანებით 
ვათვალიერებდი ჩემს შექმნილ კოლექციას,  რომელიც დღითიდღე იზრდებოდა. მოგროვილი 
ნივთები ნელ-ნელა ჩემი  სიყვარულის სიძლიერის ნიშნებად იქცა. მათ უკვე ისე კი აღარ 
ვუყურებდი, როგორც  ფუსუნთან გატარებული ბედნიერი წუთების სამახსოვრო საგნებს, არამედ 
მათი  ხელში აღებისთანავე ისეთი შეგრძნება მეუფლებოდა, თითქოს ჩემს სულში დაბერილ 
ქარიშხალს ვეხებოდი. ზოგიერთი ნივთის დანახვაზე სირცხვილის გრძნობა მიპყრობდა  და არ 
მინდოდა, რომ ისინი ჩემ გარდა სხვასაც ენახა. ხანდახან შიშით ვფიქრობდი,  რამდენიმე 
წელიწადში „მერჰამეთში“ ამ ყველაფერს ვეღარ დავატევ-მეთქი. ქესქინების ოჯახიდან 
სხვადასხვა საგნები იმიტომ კი არ  მომქონდა, რომ   მომავალზე  მეფიქრა,  არამედ   იმისათვის,   
რომ  წარსული გამეხსენებინა. ამიტომაც მყისვე ვიშორებდი თავიდან იმ აზრს, რომ შეიძლებოდა, 
მათ ოთახები აევსო, რადგანაც ამ რვა წლის განმავლობაში თითქმის ყოველდღე მქონდა იმის 
იმედი, რომ რამდენიმე კვირაში თუ არა, მაქსიმუმ ექვს თვეში ფუსუნზე დავქორწინებოდი. 

1979 წლის 8 ნოემბერს, გაზეთ „აქშამის“ საჭორაო რუბრიკა „საზოგადოების“  სვეტში დაიბეჭდა 
სტატია, რომლის წაკითხვის საშუალებაც აქ გეძლევათ. 

კინო და საზოგადოება: მოკრძალებული რჩევა 

ყველას გასახარად გეტყვით, რომ ჰოლივუდისა და ინდოეთის შემდეგ თურქეთი მსოფლიოში 
მესამე ადგილზეა კინოინდუსტრიის თვალსაზრისით. მაგრამ, სამწუხაროდ, მდგომარეობა 
იცვლება: წამდაუწუმ მომხდარი ტერორისტული აქტებისა და გავრცელებული პორნოფილმების 
შიშით ოჯახები ვეღარ დადიან კინოთეატრებში. ძვირფასი თურქული კინოსამყარო 
მაყურებელსა და ინვესტორს ეძებს. ამის გამო, დღეს, როგორც  არასდროს,   ისე   გვესაჭიროება   
ბიზნესმენები,  რომლებიც   „იეშილჩამში“ 

„ხელოვნების ფილმის“ გადაღებას მოისურვებენ.  როგორც  წესი,  უწინ  სპონსორები 
ძირითადად პროვინციელი ახლად გამდიდრებული ბიზნესმენები  იყვნენ, რომელთა მთავარ 
მიზანს ლამაზი მსახიობების გაცნობა წარმოადგენდა.  ხოლო „ხელოვნების ფილმებს“ რაც 
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შეეხება, მათ კრიტიკის ქარცეცხლში ვატარებდით, რადგანაც დასავლეთის მაღალ 
საზოგადოებას კი  არა,  გულის დასამშვიდებლად,   ამ  ფილმებს ევროპის 

  

პროვინციულ კინოფესტივალებზეც ვერ ვუჩვენებდით. ამ ფილმებიდან ჩვენი მდიდარი 
პროდიუსერების ძირითადი მოგება კი ლამაზ მსახიობებთან დიდი სასიყვარულო 
თავგადასავალი იყო. ეს უწინ.. დღეს ახალი მოდის მომსწრენი ვართ.. ახლა უკვე მდიდარი 
კინომოყვარულები „იეშილჩამში“ ლამაზი მსახიობების გასაცნობად კი  აღარ მოდიან, არამედ 
მათი მიზანი აწ უკვე არსებული შეყვარებულის ვარსკვლავად  ქცევაა. თქვენს ყურადღებას ამის 
უკანასკნელ  მაგალითზე  შევაჩერებ. მაღალი    წრის საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე 
სასურველი სასიძო, ბატონი ქ. თავის  „შორეულ გათხოვილ ნათესავზე“ ყოფილა შეყვარებული 
და მასზე ისე ეჭვიანობს, რომ აფერხებს 

„ხელოვნების ფილმის“ გადაღებას, რომელიც მისივე დაკვეთითაა დაწერილი.  თანაც გაიძახის, 
„ვერ გავუძლებ, ვინმეს რომ აკოცოსო“. თურმე ახალგაზრდა ქალბატონსა და მის რეჟისორ  
მეუღლეს   „იეშილჩამის“ კინობარებში   აჩრდილივით თან დასდევს. მომავალი მსახიობის 
სახლიდან გასვლაზეც კი ეჭვიანობს. ეს მდიდარი ვაჟი რამდენიმე წლის წინ დიდი ზარზეიმით 
დაინიშნა არაჩვეულებრივ ქალიშვილზე, რომელიც ყოფილი დიპლომატის ქალიშვილია. 
დაუვიწყარი ნიშნობაც გადაიხადეს სასტუმრო „ჰილტონში“. როგორც წყარო   მარწმუნებს, 
ნიშნობა უპასუხისმგებლოდ სწორედ  იმ  გოგონას გულისთვის  ჩაუშლია, ახლა რომ ჰპირდება, 
„მალე მსახიობად გაგხდიო“. ჩვენ კი  არ დავუშვებთ, სორბონაში განათლებამიღებული ამ 
მშვენიერი ქალიშვილის შემდეგ ცხოვრება დაუნგრიოს მომავალ ახალგაზრდა მსახიობს, 
რომლის დანახვაზეც მექალთანე მამაკაცებს პირში ნერწყვი ადგებათ. ამის გამო, მოძღვრებითა 
და რჩევებით ისედაც თავმობეზრებულ ჩემს მკითხველებთან ბოდიშის მოხდით, მინდა ბატონი ქ. 
ამგვარად დავარიგო: ბატონო, ჩვენს დროში, როდესაც ამერიკელებმა მთვარეზეც დადგეს ფეხი, 
უკვე შეუძლებელია ისეთი „ხელოვნების ფილმის“ გადაღება, სადაც კოცნის სცენა  არ იქნება.  
ამიტომაც  უმჯობესია,  ჯერ   საკუთარ   გადაწყვეტილებაში გაერკვეთ:    ან თავდახურული  
სოფლელი  გოგო   შეირთეთ   და  დასავლური ფილმის   გადაღება დაივიწყეთ, ან კიდევ უარი 
თქვით ლამაზი გოგონას მსახიობად    გამოყვანის გადაწყვეტილებაზე, თუკი თქვენი სურვილი 
მხოლოდ მისი „მსახიობად გამოყვანაა“.. 

თ. მ. 

გაზეთი „აქშამი“ წავიკითხე დილით, როდესაც დედასთან ერთად ვსაუზმობდი. დედაჩემი ყველა 
გამოწერილ გაზეთს ზედმიწევნით ეცნობოდა, ჭორის სვეტს ხომ განსაკუთრებული ინტერესით 
კითხულობდა. დედა რაღაც  მომენტში   სამზარეულოში გავიდა. ამით ვისარგებლე, გაზეთიდან 
ჩემთვის საჭირბოროტო გვერდი ამოვხიე და ჯიბეში ჩავიჭმუჭნე. 

– ხდება რამე?! – მკითხა დედამ სახლიდან რომ გავდიოდი. – რაღაც უხასიათოდ ხარ. 

ოფისში ჩვეულებრივზე მხიარულად მეჭირა თავი. ზეინაბ ჰანიმს რაღაც ანეკდოტი ვუამბე, შემდეგ 
კორიდორში გავიარ-გამოვიარე. გავეხუმრე ძველ მოხელეებს, რომლებიც უსაქმურობისგან 
თავს გაზეთ „აქშამში“ კროსვორდების ამოხსნით ირთობდნენ. 
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მაგრამ შესვენების შემდეგ თანამშრომლების სახის გამომეტყველებამ და ზეინაბ ჰანიმის 
თანაგრძნობითა და ცოტა არ იყოს შიშნარევმა გამოხედვამ მიმახვედრა, რომ „სათსათში“ 
გაზეთი უკვე ყველას წაეკითხა. ხომ არ მეჩვენება-მეთქი, ვეუბნებოდი  საკუთარ თავს. ნაშუადღევს 
დედამ დამირეკა. 

–  როგორა ხარ, შვილო, სადილზე გელოდი და გული დამწყდა, რომ არ მოხვედი.  – მკითხა 
როგორც ყოველთვის მშვიდი, მაგრამ უფრო მედიდური ტონით. ხმაში  ბზარი შევნიშნე და 
მივხვდი, რომ გაზეთს გასცნობოდა და ეტირა კიდეც, ხოლო  ამოხეული ფურცლით იცოდა, რომ 
სტატია მეც წაკითხული მქონდა. 

–  შვილო,  ჩვენს  ქვეყანაში  ბოროტ  ადამიანებს რა გამოლევს.  –  მითხრა დედამ.  – 

ამიტომაც ყველას ნუ მიაქცევ ყურადღებას. 

– რაზე ლაპარაკობ, დედა, ვერ ვხვდები. – ვუპასუხე. 

–  არაფერზე, შვილო. 

იმ მომენტში მომინდა, მისთვის გული გადამეშალა, მაგრამ მივხვდი, რომ დედა ბოლოს მაინც მე 
დამადანაშაულებდა და ფუსუნთან დაკავშირებული მთელი ისტორიის მოყოლას 

  

მომთხოვდა. შეიძლება ისიც კი ეთქვა, ჯადო გაგიკეთესო და ატირებულიყო.  „სახლის 
რომელიმე კუთხეში, ბრინჯის ან ფქვილის ტომარაში, ან კიდევ ოფისში,  რომელიმე უჯრაში, 
გაჩხიბული ჯადო იქნება, სასწრაფოდ იპოვე და დაწვიო“,  მეტყოდა. დედა ტელეფონზე 
საუბრისას უფრო მეტად იმაზე დაღონდა, რომ ამ   საკითხზე ვერ დამელაპარაკა, უფრო სწორედ, 
ეს საჩოთირო თემა ვერც კი წამოჭრა. აშკარა იყო, რომ ჩემს მდგომარეობას პატივს სცემდა. ან 
იქნებ, პირიქით, მისი სიტყვები იმის მაჩვენებელი იყო, რა სერიოზულად უდგებოდა ამ საკითხს? 

მე კი სულ სხვა რამ მაწუხებდა. ნეტავი გაზეთ „აქშამის“ მკითხველები ჩემზე რას ფიქრობენ, ვინ 
იცის, იქნებ მამცირებენ და დამცინიან და გამოთაყვანებულ  მიჯნურადაც მთვლიან- მეთქი. 
ყველაზე მეტად კი ამ საკითხისადმი ფუსუნის დამოკიდებულება მაინტერესებდა. დედას ზარის 
შემდეგ, თავში იმანაც გამიელვა,  რომ ფერიდუნისთვის დამერეკა და დამემოძღვრა, ფუსუნს 
დღეს გაზეთი „აქშამი“ დაუმალე-მეთქი. მაგრამ ვერ შევძელი. ამის უპირველესი მიზეზი ის იყო, 
რომ მეშინოდა, ვაითუ ფერიდუნი ვერ დავიყოლიო-მეთქი. მეორე და უფრო მნიშვნელოვანი კი 
ის გახლდათ, რომ იმის მიუხედავად, რომ სტატიის ავტორს დეგენერატის როლში  გამოვყავდი, 
მაინც კმაყოფილი ვიყავი. ამას იმ დროს საკუთარ თავს ვერ ვუმხელდი.  მაგრამ ახლა, უკვე 
წლების შემდეგ, კარგად მესმის: ფუსუნისადმი ჩემმა  დამოკიდებულებამ რაკიღა უკვე გაზეთებშიც 
გაიელვა, ეს იმას ნიშნავდა, რომ    საზოგადოება   ამ   ფაქტს   იღებდა.   გაზეთ   „აქშამის“   რუბრიკა 

„საზოგადოებას“, როგორც წესი, სტამბოლის მთელი მაღალი საზოგადოება ადევნებდა 
თვალყურს და ამიტომაც ასეთი დამცინავი და საზიზღარი სტატია თვეების განმავლობაში ყველას 
სალაპარაკოდ ექნებოდა. ამ ჭორის აგორებიდან არცთუ ისე შორ მომავალში, ფუსუნს ხელკავს 
გამოვდებდი და მასზე დავქორწინდებოდი, ეს კი საზოგადოებაში ჩემი დაბრუნების დასაწყისი 
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იქნებოდა. ეს ყოველივე მწამდა,    ყოველ   შემთხვევაში, წარმოვიდგენდი ხოლმე ამგვარ 
ბედნიერ დასასრულს. 

ამ მანუგეშებელ ფიქრებს იმიტომ ვეძლეოდი, რომ თავი უსასოოდ არ მეგრძნო. ვხვდებოდი, 
რომ საზოგადოებაში გავრცელებული ტყუილებისა და ჭორების დამსახურებით ნელ-ნელა სხვა 
ადამიანი ვხდებოდი. თითქოს ჩემი უცნაური ცხოვრება საკუთარი ნებითა და გადაწყვეტილებით 
კი არ შევქმენი, არამედ ამაში დამნაშავე სწორედ ეს ინფორმაცია იყო, რომელმაც 
საზოგადოებისგანაც გამრიყა. 

სტატიის ბოლოს მიწერილი ინიციალები თ. მ. „თეთრ მიხაკს“ ეკუთვნოდა.  ვბრაზობდი 
დედაჩემზე, რომელმაც იგი ნიშნობაზე დაპატიჟა და თაჰირ თანზე,  რომელმაც, ჩემი ვარაუდით, 
ეს ჭორი გაავრცელა. როგორ მინდოდა, ამ   ყველაფერზე ფუსუნს დავლაპარაკებოდი და 
ერთმანეთი გვენუგეშებინა. ერთად  უნდა წავსულიყავით ბარ 

„ფელურში“ და თავი ამაყად დაგვეჭირა. რა თქმა უნდა, ფერიდუნიც ჩვენთან ერთად უნდა 
ყოფილიყო. მხოლოდ ასე შევძლებდით იმის ჩვენებას, რომ გავრცელებული  ჭორი მტკნარე 
სიცრუე იყო. ყველას ჯიბრით მარტო მთვრალ კინოხელოვანთა კი არა, მაღალი წრის 
საზოგადოების წინაშეც ასევე უნდა მოვქცეულიყავით. 

მაგრამ იმ საღამოს, სტატია რომ დაიბეჭდა, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ძალ-ღონე 
მოვიკრიბე, ქესქინებთან წასვლა მაინც ვერ შევძელი. დარწმუნებული ვიყავი, რომ მამიდა ნასიბე 
მდგომარეობას შემიმსუბუქებდა, თარიქ ბეი კი თავს ისე დაიჭერდა, თითქოს არაფერი გაუგია, 
მაგრამ არ ვიცოდი, რა მოხდებოდა, როცა ფუსუნს ჩავხედავდი თვალებში. მისი მზერით, რა თქმა 
უნდა, შევიგრძნობდი მისი სულიდან დაბერილ ქარიშხალს. მაშინვე ერთ რამეს მივხვდი: ჩვენი 
თვალები ერთმანეთის სულის ქარცეცხლს კი არ გვაგრძნობინებდნენ, არამედ იმას, რომ 
დაბეჭდილი ინფორმაცია მართალი იყო. 

დიახ, სტატიაში მართლაც იყო ცოტაოდენი ტყუილი. როგორც თავად მკითხველმაც კარგად 
იცის, სიბელთან ნიშნობა იმისთვის არ ჩამიშლია, რომ ფუსუნი ცნობილ მსახიობად გამეხადა.. არც 
ჩემი დაკვეთით დაუწერა სცენარი ფერიდუნს. თუმცა ეს მხოლოდ დეტალები იყო, რადგანაც, ვინც 
გაზეთს წაიკითხავდა, ყველა ერთ რამეს მიხვდებოდა და იჭორავებდა: მე სიყვარულისა და 
ფუსუნის გამო ჩადენილი საქციელის გამო შევრცხვი! ალბათ, ყველა დამცინის და მასხარად 
მიგდებს, ყველაზე კეთილგანწყობილს კი ვეცოდები-მეთქი, ვფიქრობდი. სირცხვილის გრძნობას 
ის არ მიმსუბუქებდა, რომ სტამბოლის მაღალი საზოგადოება ძალიან ვიწრო წრე იყო, ყველა 
ერთმანეთს იცნობდა და არ გააჩნდა ისეთი პრინციპები და იდეალები, რაც კაპიტალთან და 
ფირმებთან არ იყო 

  

დაკავშირებული. პირიქით, საკუთარი უტვინობისა და მოუხერხებლობის განცდა მიპყრობდა. 
ძალიან ცოტა ვინმეს აჯილდოებს ღმერთი ღარიბ ქვეყანაში მდიდრად გაჩენის იღბლით. 
სწორედ საკუთარი სისულელით დავკარგე წესიერი, მდიდრული და ბედნიერი ცხოვრების 
შესაძლებლობა. ვიცოდი, რომ აქედან ერთადერთი გამოსავალი იყო – ფუსუნზე დაქორწინება, 
საქმეების მოწესრიგება და გამარჯვებული კაცის  იერით მაღალ საზოგადოებაში დაბრუნება, 
მაგრამ ამ შესანიშნავი გეგმის განსახორციელებლად, ერთი მხრივ, ძალას ვერ ვპოულობდი და 
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მეორე მხრივ, „მაღალ საზოგადოებას“ რომ ვეძახდი, ის წრე მეზიზღებოდა. თანაც ვიცოდი, რომ  
ამ საგაზეთო სტატიის შემდეგ, ქესქინების ოჯახის ატმოსფეროც ვეღარ იქნებოდა ჩემი ოცნებების 
შესაბამისი. 

სიყვარულმა და სიმორცხვემ სხვა გამოსავალი არ დამიტოვა და საკუთარ თავში ჩამკეტა. მთელი 
კვირის განმავლობაში საღამოობით კინოთეატრებში „ქონაქში“, „სითესა“  და 

„ქენთში“    დავდიოდი    და    ამერიკულ    ფილმებს    ვუყურებდი.   კინომ    ჩემსავით 
ხელმოცარულებს უბედურების სურათი კი არ უნდა დაუხატოს, არამედ უნდა გაართოს და 
ბედნიერი ცხოვრება უჩვენოს. ფილმის ყურებისას რომელიმე მთავარი გმირის ადგილას ჩემს 
თავს წარმოვიდგენდი და ვხვდებოდი, რომ მთელი ჩემი  დარდი და წუხილი გაზვიადებული იყო. 
ვფიქრობდი, გაზეთში დაბეჭდილ სტატიაზეც მეტისმეტად ავღელდი, ძალიან ცოტა ვინმე თუ 
მიხვდება, მე რომ დამცინიან, ეს ყველაფერი მალე დაავიწყდებათ და მეც შვებით ამოვისუნთქავ-
მეთქი. უფრო გამიჭირდა იმ აკვიატებული აზრის მოშორება, რომ სტატიაში დაწერილი ტყუილი 
უარმეყო.   დარდით წარმოვიდგენდი, როგორ ერთობოდა ყველა ჩემი ისტორიების მოყოლით. 
ზოგი, ვითომ ნაწყენი, იმას, ვინც ამბავი არ იცოდა, სტატიის შინაარსს უყვებოდა, აზვიადებდა და 
ტყუილებით ბერავდა. მწყინდა, რომ ამ სიცრუეს, ანუ იმას, თითქოს ფუსუნს შევპირდი, 
„მსახიობად გაგხდიო“ და სიბელთან ნიშნობა ამ მიზეზით ჩავშალე,   ყველა იჯერებდა. 
ვხვდებოდი, რომ დასაცინი ჩემი უნიათობის გამო გავხდი, ამიტომაც თავს ვიდანაშაულებდი და 
სტატიის ზოგიერთ ტყუილს თავადაც ვიჯერებდი. 

განსაკუთრებით ის მეწყინა,  რომ სტატიაში  ეწერა,  თითქოს  ვერ ავიტანდი,  „ფუსუნს სხვისთვის 
რომ ეკოცნა“. ალბათ ხალხმა ყველაზე მეტი ამაზე იცინა და ამიტომაც გულით მინდოდა, ეს 
უარმეყო. ისიც ნერვებს მიშლიდა, რომ გამოყვანილი  ვიყავი უსინდისო მდიდარ კაცად, 
რომელმაც ნიშნობა უპასუხისმგებლოდ ჩაშლა. მაგრამ გულში მჯეროდა, რომ, ვინც მიცნობდა, 
ამ ჭორს არ დაიჯერებდა. თუმცა, შეიძლება ეფიქრათ კიდეც, რომ 

„კოცნას არ ვთანხმდებოდი“, რადგანაც, მიუხედავად იმისა, რომ თავი  ევროპელივით მეჭირა, 
შეიძლება ასეთი სიტყვები მეთქვა კიდეც. ხანდახან იმასაც კი ვფიქრობდი, იქნებ ასეთი რამ 
სიმთვრალეში  წამოვროშე-მეთქი.  რადგანაც   მართლა არ მინდოდა, ფუსუნისთვის სხვას 
ეკოცნა, თუნდაც ეს ხელოვნებისა და   საქმისთვის  ყოფილიყო აუცილებელი. 
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64. ხანძარი ბოსფორის სრუტეში 

1979 წლის 15 ნოემბერს გამთენიისას, მე და დედა აფეთქების ხმამ გაგვაღვიძა, ლოგინებიდან 
წამოვცვივდით და შეშინებულები ერთმანეთს დერეფანში ჩავეხუტეთ. სახლი ისე ირწეოდა აქეთ-
იქით, როგორც მიწისძვრის დროს იცის ხოლმე. ის იყო გავიფიქრე, ალბათ თეშვიქიეს გამზირზე 
რომელიმე ყავახანაში ან რესტორანში ყუმბარა ააფეთქეს-მეთქი, რომ სრუტის მეორე მხარეს 
უსქუდარისკენ უზარმაზარი ცეცხლი შევნიშნე. ცოტა ხანს ვუყურებდით ალმოდებულ სრუტესა და 
გაწითლებულ ცას, მაგრამ აფეთქების ხმებს შეჩვეული ვიყავით და მალევე დავუბრუნდით ჩვენს 
ლოგინებს და დავიძინეთ. 

ჰაიდარფაშას მახლობლად საწვავით დატვირთული რუმინული ტანკერი პატარა ბერძნულ გემს 
შეეჯახა და ტანკერიცა და სრუტეში ჩაღვრილი ნავთობიც იწვოდა. მეორე 

  

დღიდან მთელი მასმედია მხოლოდ ამას გაიძახოდა და განუწყვეტლივ გვიჩვენებდნენ შავ 
კვამლში გახვეული სტამბოლის კადრებს. „სათსათში“ ისეთი პანიკა იყო, რომ მთელი სიმწვავით 
შევიგრძენი ეს ტრაგედია. მაშინვე ის ვიფიქრე, საღამოს   ქესქინებთან მისასვლელად ხანძარი 
კარგი საბაბია-მეთქი. რადგანაც შევძლებდი, ფუსუნის გვერდით სუფრასთან ვმსხდარიყავით და 
გავრცელებულ ჭორებზე კი არა,  სრუტეზე მომხდარ აფეთქებაზე გვესაუბრა. ყველა 
სტამბოლელივით მეც  ვფიქრობდი, რომ ბოსფორის სრუტეში ხანძარი თურქეთის 
იმდროინდელი სიტუაციის ლოგიკური გამოხატულება იყო: კერძოდ, პოლიტიკური 
დანაშაულების, დიდი  ინფლაციის, რიგების და ხალხის სახეზე დარდიანი გამომეტყველებისა. 
ხანძრის  შესახებ ინფორმაციას რომ ვკითხულობდი, თვალწინ ჩემი დანგრეული ცხოვრება 
მიდგებოდა. 

საღამოს ბეიოღლუში გავედი. გავოცდი, როდესაც ისთიქლალის პროსპექტი უკაცრიელი 
დამხვდა. დიდხანს ვიხეტიალე. ქუჩაში არავინ იყო, მხოლოდ რამდენიმე მოღუშული მამაკაცი 
შევნიშნე კინოთეატრების „სარაისა“ და „ფითაშის“ წინ, სადაც  ძირითადად პორნოფილმებს 
უჩვენებდნენ. გალათასარაის მოედანზე რომ გავედი,  ვიფიქრე, რა ახლოს ვარ  ფუსუნის  
სახლთან-მეთქი.  როგორ  მინდოდა,  იმ   საღამოს ქესქინებიც სასეირნოდ და  ნაყინის  საჭმელად  
ბეიოღლუში   გამოსულიყვნენ და შემთხვევით შემხვედროდნენ. მაგრამ ქუჩაში ოჯახი კი არა და 
ერთი ქალიც არ ჭაჭანებდა. „თუნელს“ რომ მივუახლოვდი, ისევ ფუსუნის სახლზე  ვფიქრობდი. 
შემეშინდა, ვაითუ ცუნებას ვერ გავუძლო-მეთქი და საპირისპირო მხარეს  წავედი. ციხესიმაგრე 
გალათის ქვედა ქუჩას გავუყევი. ქერჰანესა და  იუქსექქალდირიმის ქუჩების კუთხეში, როგორც 
ყოველთვის, მოღუშული და ნერვიულსახიანი კაცები შეკრებილიყვნენ. ისინიც, ისევე როგორც 
ყველა, ქალაქზე ჩამოწოლილ შავ ღრუბელსა და ნარინჯისფერ ალს უყურებდნენ. 

ხანძრის მაყურებლებს გავყევი, გავიარე ქარაქოის ხიდი და, თავადაც არ ვიცი, როგორ 
აღმოვჩნდი სხვებთან ერთად პარკ „გულჰანეში“.  პარკის ნათურები, ისევე  როგორც სტამბოლის 
სხვა ქუჩებზე, ან ქვებით იყო ჩამსხვრეული, ან კიდევ დენი არ მიეწოდებოდა. მაგრამ იმ საღამოს 
მარტო პარკი კი არა, თოფქაფის სასახლე,  ბოსფორის სრუტის შესასვლელი, უსქუდარი, 
სალაჯაქი და ქიზქულესიც დღესავით   იყო  გაჩახჩახებული ხანძრის ალით. 
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პარკი ხანძრისა და სეირის მაყურებლებით იყო სავსე. ცეცხლის ალი ღრუბლებს სწვდებოდა და 
იქიდან არეკლილი სხივი გარემოს ისე სასიამოვნოდ და ლამაზად ანათებდა, როგორც 
ევროპაში მისაღებ ოთახებს – აბაჟურიანი ჭაღები. ეს  ყოველივე პარკში შეკრებილებს 
სინამდვილეს ავიწყებდა და რატომღაც ბედნიერს ხდიდა. შეიძლება უბრალოდ ხანძრის ყურება 
მოსწონდათ. ქალაქის  ყველა   კუთხიდან მანქანებით, ავტობუსებითა და ფეხით მოსულიყო 
სტამბოლის მდიდარი თუ ღარიბი მოსახლეობა. ვის არ ნახავდით აქ: თავდახურულ მოხუცებთან 
და ჩვილ ბავშვებთან ერთად მოსულ ოჯახებს, უმუშევრებსა და უსაქმურებს, მხიარულად  
მორბენალ ბავშვებს, სატვირთო მანქანებში მუსიკის მსმენელებს, ბლითების, ჰალვის,  მიდიებისა 
და ლაჰმაჯუნების გამყიდველებს, ლანგრით ცხელი ჩაის დამტარებელ  ბიჭებს. ათათურქის 
ძეგლის ირგვლივ, ნახშირის მაყლები დაედგათ და შემწვარი  ხორცის სასიამოვნო სუნი იდგა, 
იქვე ძეხვიან პურებს ყიდდნენ, გვერდით კი ბავშვები  აირანსა და ლიმონათს („მელთემს“ – არა). 
ერთი სიტყვით, დასასვენებელი პარკი ბაზრად გადაქცეულიყო. ერთი ჭიქა ჩაი ვიყიდე, სკამზე 
ადგილი ვიპოვე და გვერდით მჯდარ უკბილო ღატაკთან ერთად ვუყურებდი ხანძარს. 

სრუტეზე ცეცხლი მთელ კვირას მძვინვარებდა და მეც ყოველ საღამოს პარკში დავდიოდი. 
ცეცხლი ხან ჩაინავლებოდა, ხანაც ისე იფეთქებდა, რომ მისი ალი ცას სწვდებოდა და 
ნარინჯისფერი სხივით ანათებდა სრუტეს, ჰაიდარფაშას რკინიგზის სადგურს, სელიმიესა და 
ქადიქოის. სხვებთან ერთად მეც გაქვავებული გავცქეროდი ამ სანახაობას. ხან აფეთქების ხმას 
გავიგონებდით, ხანაც ცეცხლი შენელდებოდა. ალი რომ გაძლიერდებოდა, მაყურებლები 
ჩუმდებოდნენ, და როგორც კი შესუსტდებოდა, ჭამა- სმასა და ლაპარაკს აგრძელებდნენ. 

ერთ საღამოს, პარკ „გულჰანეში“  ნურჯიჰანი  და მეჰმედი  დავინახე, მაგრამ  თვალი ავარიდე და 
სწრაფად გავეცალე იქაურობას. მგონი, იმ ხალხმრავლობაში იმ  იმედით დავდიოდი 
ყოველდღე, რომ ფუსუნსა და მის ოჯახს გადავეყრებოდი  შემთხვევით. ზოგჯერ სადღაც შორს 
სამსულიან ოჯახს თუ მოვკრავდი თვალს,    ქესქინებად 

  

მომეჩვენებოდნენ და ავღელდებოდი. მიუხედავად იმისა, რომ 1975 წლის ზაფხულიდან ოთხი 
წელი იყო გასული, ფუსუნის მსგავსი ახალგაზრდა ქალის დანახვაზე მაინც გული მიჩქარდებოდა. 
დარწმუნებული ვიყავი, რომ ამ ტრაგედიას ქესქინების ოჯახშიც მთელი გულით განიცდიდნენ და 
ეს კი ჩვენ ერთმანეთთან დაგვაკავშირებდა. რუმინულ ტანკერ 

„ინდიპენდენტაზე“ ხანძრის ჩაქრობამდე უნდა მივსულიყავი მათთან, ერთმანეთისათვის უნდა 
გაგვეზიარებინა ეს უბედურება და წარსული დაგვევიწყებინა.  ვინ იცის, იქნებ ეს ხანძარი ჩემი 
ახალი ცხოვრების დასაწყისი გამხდარიყო. 

ერთ საღამოს პარკში დასაჯდომ ადგილს რომ ვეძებდი, თაიფუნსა და ფიგენს შევეფეთე და 
თვალის არიდება ვეღარ მოვახერხე. არაფერი უთქვამთ გაზეთ „აქშამში“  დაბეჭდილ სტატიაზე, 
პირიქით, ისე იქცეოდნენ, თითქოს ჭორი არც კი სმენოდათ.  ამან ძალიან გამახარა. ერთად 
გამოვედით პარკიდან, მანქანაში ჩავსხედით და  თაქსიმის ერთ-ერთ განაპირა ქუჩაზე 
ახალგახსნილ ბარში დილამდე ვსვით. 

მეორე დღეს, კვირა საღამოს, ქესქინებთან მივედი. იმ დღეს გვიან გავიღვიძე, შემდეგ მთელი 
დღე ლოგინში ვიკოტრიალე და დედასთან ერთად ვისადილე. საღამოს თავს მხნედ, ბედნიერად 
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და მხიარულად ვგრძნობდი. მაგრამ ეს განწყობა იქამდე მქონდა, ვიდრე ფუსუნს თვალებში 
შევხედავდი. მისმა მზერამ ოცნებები დამიმსხვრია, რადგანაც ძალიან უიმედო, მოწყენილი და 
გულგატეხილი მიყურებდა. 

– ქემალ, ახალი რა არის? – მკითხა მედიდურად დამცინავი ტონით. 

– არაფერი, ყველაფერი ძველებურადაა, – ვუპასუხე უცერემონიოდ. – ფაბრიკა, ფირმა… უამრავი 
საქმე მქონდა და ვეღარ შემოგიარეთ. 

თურქულ ფილმებში მაყურებლებზე შთაბეჭდილების მოსახდენად, შეყვარებულ ქალ-ვაჟს 
შეგნებული დეიდა ბედნიერ მზერას რომ მიაპყრობს, ხომ გახსოვთ.. სწორედ ასე გვიყურებდა მე 
და ფუსუნს მამიდა ნასიბე. მაგრამ თვალი მალევე მკაცრად მომაშორა, რითაც მიმახვედრა, 
გაზეთში გავრცელებული ჭორზე ბევრი ვინერვიულეთ და ისევე როგორც შენი ნიშნობის შემდეგ, 
ფუსუნმა ახლაც ბევრი იტირაო. 

– შვილო, არაყი მოართვი სტუმარს. – უთხრა თარიქ ბეიმ. 

სამი წელი თარიქ ბეის თავი ისე ეჭირა, გეგონება, არაფერი იცოდა და ისე გულითადად და 
მოწიწებით მხვდებოდა, როგორც საღამოობით სტუმრად მოსულ ნათესავს ეკადრება. ამის გამო 
თარიქ ბეის უდიდეს პატივს ვცემდი. მაგრამ ცოტა არ იყოს ვბრაზდებოდი, როგორ შეეძლო, 
ასეთი ინდიფერენტული ყოფილიყო, როცა ქალიშვილის ტკივილსა და ჩემს უსასოობას 
ხედავდა. ჩემს თავსაც კი ვუმალავდი, მაგრამ მინდა, რომ თქვენ გაგიმხილოთ: როგორც მივხდი, 
თარიქ ბეიმ მშვენივრად იცოდა, რა იყო მათთან ჩემი სტუმრობის ნამდვილი მიზეზი, მაგრამ, 
ალბათ ცოლის ზეწოლით, თავს ისულელებდა და ასე „ოჯახის სასიკეთოდ“ იქცეოდა. 

– კარგი იქნება,  ფუსუნ  ჰანიმ.  –  ვუთხარი  მეც  მამამისის  ინტონაციით. –   როგორც ყოველთვის, 
არაყი დამალევინეთ, მინდა, სახლში დაბრუნების ბედნიერება განვიცადო. 

დღესაც ვერ გეტყვით, ამ სიტყვებით რა ვიგულისხმე, რატომ ან რისთვის წარმოვთქვი. ალბათ 
მინდოდა, ხაზი გამესვა იმისთვის, რომ უბედური ვიყავი. მაგრამ ფუსუნი მიხვდა, ეს სიტყვები რა 
გრძნობით წარმოვთქვი, რადგანაც ცრემლები მოადგა. მერე იქვე, გალიაში, იადონი შევნიშნე, 
რომელმაც წარსული და განვლილი წლები გამახსენა. 

იმ თვეებსა და წლებში ჩვენი ცხოვრების ყველაზე მძიმე მომენტები გადავიტანეთ. ფუსუნი 
კინოვარსკვლავი ვერ ხდებოდა, მე კი მას ვერ ვუახლოვდებოდი. ამასთან არც სირცხვილი და 
დამცირება გვაკლდა. ვიცოდი, რომ ამ მდგომარეობიდან იოლად ვერ გამოვძვრებოდი. ფუსუნს 
კვირაში ოთხჯერ-ხუთჯერ ვნახულობდი და ყოველი შეხვედრისას ორივენი ვხვდებოდით, რომ 
ახალი ცხოვრების დაწყება გაგვიჭირდებოდა. 

იმ საღამოს, მოგვიანებით, როგორც ყოველთვის, ფუსუნს ვკითხე: – ფუსუნ, უკვე რა ხანია არ 
მინახავს, მაინტერესებს, გვრიტს რომ ხატავდი, რა მდგომარეობაშია. 

– გვრიტი დავამთავრე, – მითხრა. –  ახლა კი ფერიდუნმა ძალიან  ლამაზი  მერცხალი 

  

გადაიღო და იმის ხატვა დავიწყე. 
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– ჩემი აზრით, ყველაზე კარგად სწორედ მერცხალი გამოსდის. – თქვა მამიდა ნასიბემ. 

ოთახში გავედით. ულამაზესი მერცხალი აივნის მოაჯირზე ჩამოსკუპებულიყო, უკნიდან კი 
ჩუქურჯუმის მოკირწყლული აღმართი  ჩანდა. 

– შენით ვამაყობ. – ვუთხარი გულით, მაგრამ ხმაში დამარცხება მეტყობოდა. – მოვა დრო და ამ 
ნახატებს მთელი პარიზი ნახავს. 

როგორ მინდოდა, ამის მაგივრად მეთქვა, საყვარელო, ძალიან მიყვარხარ! ძალიან მომენატრე, 
რომ იცოდე, როგორ მიჭირს უშენობა და რა ბედნიერი ვარ, როცა შენ გვერდით ვარ-მეთქი. 
მაგრამ ამის თქმა ვერ შევძელი. 

– მართლა ძალიან ლამაზია. – წარმოვთქვი და გულში უდიდესი ტკივილი ვიგრძენი. 

ნახატი, ინგლისური სურათების გავლენით შექმნილ ინდურ მინიატურებს, იაპონურ და ჩინურ 
ჩიტების მაგონებდა. მაგრამ ვერ გეტყვით, რამდენად ობიექტური ვიყავი, რადგანაც არ მინდა 
დაივიწყოთ, რომ სიყვარულისგან გონებადაკარგული ვიყავი.. 

შემდეგ ფუსუნის ჩიტების უკანა პლანზე დახატულ სტამბოლის პეიზაჟს მივაქციე ყურადღება. 
აშკარა იყო, რომ ნახატებს ხალისი აკლდა. ალბათ, ფუსუნის განწყობას გადმოგვცემდა.. 

– რა იქნება, რომ ქალაქი და უკანა სახლები ნათელი, ცოცხალი და მხიარული ფერებით 
გამოსახო.. 

– რა ვიცი, ჩემო კარგო, – მიპასუხა ფუსუნმა. – ამას ხომ ისე, დროის მოსაკლავად ვხატავ. 

გვერდით გადავდე ყველა ნახატი, რომელიც ფუსუნმა მიჩვენა. ფუნჯები, საღებავები, პალიტრა 
და სახატავი ტილოც კი მიზიდავდა. მამიდა ნასიბეს ნაჭრები და სათითეებიც ოთახში ეყარა. 
მოხატული ფაიფურის სათითე და ფუსუნის ხელში ნაჭერი ნარინჯისფერი პასტელის ფანქარი 
ჯიბეში ჩავიცურე. 1979 წლის ბოლოს, ანუ ჩემი ცხოვრების უმძიმეს პერიოდში, ქესქინების 
ოჯახიდან ყველაზე მეტი ნივთი მოვიპარე. ეს საგნები უკვე მარტო ლამაზ მომენტებს კი არ 
მახსენებდა, არამედ ისინი უკვე მათთან გატარებული წამების ნაწილს წარმოადგენდა, 
მაგალითად, „უმანკოების  მუზეუმში“ გამოფენილი   ასანთის კოლოფები.. თითოეულ კოლოფს 
ფუსუნის ხელის სურნელი და რაღაც  ვარდის სუნის მსგავსი არომატი გადასვლოდა. 
აპარტამანეტ „მერჰამეთში“ ამ კოლოფებსა და მუზეუმის სხვა ექსპონატებთან შეხებისას 
ხელახლა შევიგრძნობდი ფუსუნთან ერთად მაგიდასთან ჯდომისა და მისთვის თვალებში 
ყურების  ბედნიერებას. თუმცა მაგიდიდან ასანთის შეუმჩნევლად აღებისა და ჯიბეში ჩადების  
შემდეგ კიდევ ერთი სასიამოვნო გრძნობა მეუფლებოდა: ასე მეგონა, რომ ჩემს სიყვარულს, 
რომელსაც ვერა და ვერ დავეპატონე, ერთი ბეწო ნაწილი მაინც მოვგლიჯე. 

სიტყვა    „მოგლეჯაში“    ჩემი    სათაყვანებული    სხეულის   ნაწილის    დაპატრონებას 
ვგულისხმობდი, რადგანაც სამი წლის მანძილზე ჩუქურჯუმაში  ფუსუნის მშობლებთან ერთად 
სადილობისას მაგიდასა და სახლის სხვადასხვა კუთხეში დადებულ სამშვენისებს, ოდეკოლონის 
შუშებს, სიგარეტებს, არყის ჭიქებსა და საშაქრეებს ფუსუნთან ვაიგივებდი და ისინი ისეთივე 
ბედნიერებით მავსებდა, როგორც კვირაში სამ-ოთხჯერ ფუსუნის ნახვა. ქესქინების სახლიდან, 
ანუ, ასე ვთქვათ, ფუსუნის ცხოვრებიდან, აპარტამენტ „მერჰამეთში“ მიმქონდა (სიტყვა 
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„მოპარვის“ ხმარება უადგილო მგონია) სამი-ოთხი, ხანაც ექვსი-შვიდი, ხოლო ზოგჯერ, ყველაზე 
დეპრესიულ  დღეებში, ათი-თხუთმეტი ნივთი. ფუსუნის რაიმე ნივთს, მაგალითად, ცოტა ხნის წინ 
ხელში რომ ეჭირა, იმ სამარილეს თვალსა და ხელს შუა ჯიბეში ჩავიცურებდი, ხოლო შემდეგ 
წყნარად და მშვიდად განვაგრძობდი არყის სმას, რაკიღა ჩემად დავიგულებდი. ასეთ საღამოს 
ნებიმიერ დროს შემეძლო უპრობლემოდ წამოდგომა და წასვლა. 1979 წლის ზაფხულიდან ამ 
ნივთებმა სავარძლიდან წამოდგომის სიმძიმეც კი შემიმსუბუქა. 

ეს პერიოდი მარტო ფუსუნისთვის კი არა, ჩემთვისაც ძალიან რთული და მძიმე იყო. მრავალი 
წლის შემდეგ, როდესაც სტამბოლის უცნაურ კოლექციონერებთან დავდიოდი 

  

და მათ მოგროვილ ძველმანებს ვათვალიერებდი, ვფიქრობდი, ალბათ ისინიც ამ საგნების 
დანახვასა და შეხებაზე იმავეს განიცდიან, რასაც მე ქესქინების სახლიდან სხვადასხვა  ნივთის  
აღებისას ვგრძნობდი-მეთქი. 

 

65. ძაღლები 

წლების შემდეგ სამოგზაუროდ გავემგზავრე მსოფლიოს მუზეუმების დასათვალიერებლად. 
დღისით პერუს, ინდოეთის, გერმანიის, ეგვიპტისა და სხვა ქვეყნების მუზეუმებში ათასნაირ დიდსა 
თუ პატარა ექსპონატს ვათვალიერებდი, საღამოობით კი ერთ-ორ ჭიქას გადავკრავდი და 
ქუჩებში დავსეირნობდი. ღია ფანჯრებში ვაკვირდებოდი, როგორ ვახშმობდნენ და საუბრობდნენ 
ლიმაში, კალკუტაში, ჰამბურგში, კაიროსა და სხვა ქალაქებში. ადგილობრივ ხალხთან 
ურთიერთობის შემთხვევას არ ვუშვებდი ხელიდან. სხვადასხვა საბაბით მათთან სახლში 
შესვლასა და ფოტოს გადაღებასაც ვცდილობდი. ამგვარად აღმოვაჩინე, რომ მსოფლიოს 
მრავალ ქვეყანაში, სახლებში, ტელევიზორის თავზე ძაღლის ფიგურები ედგათ. გულით 
მაინტერესებდა, ნეტა რატომ დგამს ამ სამშვენისებს ტელევიზორზე მსოფლიოს სხვადასხვა 
კუთხეში მილიონობით ადამიანი-მეთქი. 

ეს კითხვა პირველად ქესქინებთან გამიჩნდა. ძაღლი ტელევიზორზე ჯერ კიდევ ნიშანთაშიში 
შევამჩნიე, ქუიულუ ბოსთანის ქუჩაზე ფუსუნის სახლში სტუმრობისას. როგორც შემდეგ გავიგე, 
თურმე ტელევიზორის შეძენამდე, ეს სამშვენისი რადიოლაზე ედგათ, რომელსაც ყოველ 
საღამოს მთელი ოჯახი უსმენდა. თავრიზში, თეირანში, ბალკანეთის ქვეყნებსა და 
აღმოსავლეთში, იქამდე ბომბეიშიც კი, უამრავ ოჯახში ნახავდით ქესქინების სამშვენისების მსგავს 
ნივთებს და ტელევიზორის გადასაფარებელს. ხანდახან ძაღლს გვერდით პატარა ვაზას 
უდგამდნენ, ხანაც ზღვის ნიჟარას. მახსოვს, ერთხელ ფუსუნმა ნიჟარა ყურზე მომადო და მითხრა, 
თუ გინდა, აქ გამომწყვდეულ ოკეანის ხმებს მოუსმინეო. ზოგჯერ ტელევიზორზე პორტსიგარსა 
და საფერფლეს დებდნენ, ძაღლს კი ისეთ პოზას შეურჩევდნენ, გეგონება, მათი დაცვა 
დაავალესო. თავიდან ვფიქრობდი, მათ მამიდა ნასიბე გადააადგილებდა, მაგრამ 1979 წლის 
ერთ საღამოს ფუსუნს აღფრთოვანებით ვუყურებდი და იმის მოწმე გავხდი, თუ როგორ შეუცვალა 
ძაღლს ადგილი. იმ დღეს ყველანი მაგიდასთან ვისხედით, როცა მოულოდნელად ფუსუნი 
წამოდგა და ძაღლებს ადგილი შეუცვალა. არავინ იცოდა, რა შინაარსი ჰქონდა სამშვენისების 
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ტელევიზორზე დადებას. შემდგომ წლებში პორტსიგარის საყარაულოდ მეორე ძაღლიც დასვეს. 
იმ წლებში ტაქსისა და მიკროავტობუსების მძღოლებიც უკანა საქარე მინაზე ამაგრებდნენ 
თავქიცინა ძაღლებს. ერთ დღესაც ფუსუნის ოჯახში ძაღლები გაქრა. მათმა გაუჩინარებამ უკვე 
აშკარა გახადა ქესქინების ნივთებისადმი ჩემი ინტერესი. დიახ, მამიდა ნასიბეცა და ფუსუნიც 
მიხვდნენ, თუ ვინ იყო დამნაშავე ძაღლების გაქრობაში. 

უნდა გითხრათ, რომ სინდისი მქენჯნიდა და ჩემი საქციელისა მრცხვენოდა, ამიტომაც არ 
მინდოდა, ჩემი ე.წ. კოლექცია, ჩემ გარდა ვინმეს ენახა. თავიდან ვიღებდი ასანთის კოლოფებს, 
ფუსუნის სიგარეტის ნამწვებს, სამარილეებს, ყავის ფინჯნებს, თმის სარჭებსა და სამაგრებს, 
რომელთა მოპარვაც არც ისე რთული და ნაკლებად თვალში საცემი იყო. შემდეგ კი გადავედი 
უფრო მნიშვნელოვან ნივთებზე: საფერფლეზე, ფინჯანზე, ფოსტლებზე და სხვა. ბოლოს კი ნელ-
ნელა გამქრალი საგნების მაგივრად უფრო ძვირად ღირებული ნივთების შეძენა და ქესქინებთან 
მიტანა დავიწყე. 

– იმ დღეს, ტელევიზორზე რომ ცუგა იყო, ხელში შემრჩა და სახლში წამყვა. ფატიმა ჰანიმს 
დალაგებისას უპოვია, იქით გავიტანო, უფიქრია,  მაგრამ ხელიდან   გავარდნია და გასტყდომია. 
ამიტომაც მის მაგივრად აი, ეს მოგიტანეთ, მამიდა ნასიბე. ბაზარ „მისირში“ ჩიტის საკენკის – 
თალგამის თესლის საყიდლად შევედი და ერთ დუქანში დავინახე 

– უი, რა ლამაზია ეს შავყურა, – თქვა მამიდა ნასიბემ. – ნამდვილი ქუჩის ძაღლი გეგონება.. 

  

მოდი, ყურშა, მოდი! აბა, აქ ჩამოჯექი, შე საბრალოვ, ადამიანებისთვის მშვიდობა რომ მოგაქვს.. 

ძაღლი გამომართვა და ტელევიზორზე დადო. 

ყველა ძაღლს განსხვავებული დგომა და გამომეტყველება ჰქონდა, მაგრამ ერთი რამ 
აერთიანებდა  –   მათ   შემხედვარეს  ისეთი  შეგრძნება  გვეუფლებოდა,   რომ   ისინი გვიცავდნენ 
და გვიდარაჯებდნენ. განსაკუთრებით მაშინ, როცა გარედან სულ  უფრო ხშირად შემოდიოდა 
პოლიტიკური დაჯგუფებების სროლის ხმები. შავყურა  ყველაზე საყვარელი სამშვენისი იყო, 
რომელიც კი რვა წლის განმავლობაში ქესქინების სახლში ტელევიზორზე მდგარა. მათი 
რაოდენობა კი არც ისე ცოტა იყო,  რამდენიმე ათეულს ითვლიდა.. 

1980 წლის 12 სექტემბერს ახალი სამხედრო გადატრიალება მოხდა. დილით ჩემთვის უჩვეულო 
ენთუზიაზმით ყველაზე ადრე გავიღვიძე და ფანჯრიდან გავიხედე. გავოცდი, როცა თეშვიქიეს 
პროსპექტზე და ახლო-მახლო ქუჩებზე კაცის ჭაჭანებაც არ იყო. მაშინვე მივხვდი, რომ 
გადატრიალება მოხდა, რადგანაც, ბავშვობიდან მოყოლებული, ყოველ ათ წელიწადში 
ერთხელ მაინც ვხდებოდი ამგვარი მოვლენის მოწმე. ასე რომ, ამ საკითხში უკვე გამოცდილი 
გახლდით. პროსპექტზე შიგადაშიგ მხოლოდ სამხედროებით სავსე სატვირთო მანქანები 
ჩაიქროლებდნენ ხოლმე. ჯარისკაცები თურქეთის ჰიმნს მღეროდნენ. მაშინვე ტელევიზორი 
ჩავრთე. ცოტა ხანს ვუსმინე გენერლებს, შემდეგ კი აივანზე გავედი. თეშვიქიე ცარიელი დამხვდა, 
ირგვლივ სამარისებური სიჩუმე იდგა, მხოლოდ მეჩეთის ეზოში მდგარი წაბლის ხის ფოთლების 
შრიალი ისმოდა. მესიამოვნა დილის სტამბოლის ყურება. გამახსენდა, მე და სიბელმა ზაფხულის 
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გაცილების მიღება რომ მოვაწყვეთ და შემდეგ აისს აივნიდან რომ ვუყურებოდით. მას შემდეგ 
ხუთი წელი გავიდა და ასე ადრიანად გარემოს პირველად გავცქეროდი. 

–  ღმერთმანი, ძალიან კარგი  მოხდა. აშკარა  იყო, რომ ჩვენი  ქვეყანა  უფკრულისკენ 
მიექანებოდა. – თქვა დედამ დილით, ტელევიზორს რომ უყურებდა. – კი, მაგრამ, ამ კაცის მეტი 
ვერავინ ნახეს ტელევიზორში გამოსაყვანად?! ბექრი ალბათ  დღეს ვერ  მოვა. ფატიმა, სადილი 
შენ მოამზადე, ნეტავ რა გვაქვს მაცივარში? 

ქუჩაში გასვლის აკრძალვა მთელ დღეს გაგრძელდა. შიგადაშიგ პროსპექტზე სწრაფად მიმავალ 
სამხედრო მანქანებს ვუყურებდით და ვხვდებოდით, რომ ბევრ პოლიტიკოსსა და ჟურნალისტს 
აპატიმრებდნენ და ღმერთს მადლობას ვწირავდით, რომ ამგვარ საქმეებში არ ვერეოდით. 
გაზეთები სიხარულით შეხვდნენ გადატრიალებას. საღამომდე გენერლებს ვუსმენდით და 
ათათურქის ამსახველ ძველ კადრებს ვუყურებდით. ხანდახან წამოვდგებოდი და უკაცრიელ 
ქუჩებს გავხედავდი, შემდეგ ისევ დედას მივუჯდებოდი გვერდით. მაინტერესებდა, რა ხდებოდა 
ჩუქურჯუმასა და ფუსუნის სახლში, რადგანაც ამბობდნენ, რომ 1971 წლის სამხედრო 
გადატრიალების მსგავსად, ზოგ უბანში ყველა სახლს ჩხრეკდნენ. 

– უკვე მშვიდად შევძლებთ ქუჩაში გასვლას. – მითხრა დედამ. 

დაწესდა კომენდანტის საათი და საღამოს ათის შემდეგ ქუჩაში სიარული აიკრძალა. რის გამოც 
ამ სამხედრო გადატრიალებამ გემო დაუკარგა ქესქინების ოჯახში ვახშმობას. ქვეყანაში 
მხოლოდ ერთი სატელევიზიო არხი ფუნქციონირებდა, რომლის საინფორმაციო გამოშვებების 
დროსაც გენერლები გამოდიოდნენ და მარტო პოლიტიკოსებს კი არა, მთელ ხალხს 
ლანძღავდნენ. ტერორთან პირდაპირი თუ არაპირდაპირი კავშირის მქონე ყველა პირს 
სასწრაფოდ სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს. სასიკვდილო განაჩენის გამოცხადებისას ყველა 
ვჩუმდებოდით ქესქინების მაგიდასთან. ასეთ მომენტებში ვგრძნობდი, რომ ფუსუნს 
ვუახლოვდებოდი და მათი ოჯახის ნაწილი ვხდებოდი. მარტო პოლიტიკოსებს კი არ იჭერდნენ, 
მათ ბედს იზიარებდნენ თაღლითები, მოძრაობის წესების დამრღვევები, კედლებზე დევიზების 
დამწერნი, ბორდელების მფლობელები, კონტრაბანდული სიგარეტების გამყიდველები, 
პორნოფილმების გადამღებები და მათი გამშვებები. ამჯერად, წინა წლების 
გადატრიალებებისაგან განსხვავებით, ქუჩაში მოსეირნე ყველა ჰიპური გარეგნობის 
გრძელთმიან ვაჟს  არ  პარსავდნენ,  თუმცა უნივერსიტეტის არაერთი  პროფესორი 

  

დაითხოვეს სამსახურიდან. ბარი  „ფელურიც“  დაცარიელდა.  მეც გადავწყვიტე,   ჩემი ცხოვრება     
გამომესწორებინა,    ნაკლები      დამელია,     საკუთარი       გრძნობები გამეკონტროლებინა, რომ 
უფრო იშვიათად შემერცხვინა თავი და, რაც  მთავარია, ნივთების მოპარვისგან თავი 
შემეკავებინა, ყოველ შემთხვევაში, უფრო  ზომიერად და ნაკლები ამეღო. 

რადგან სამხედრო გადატრიალების გამო კომენდანტის საათი იყო დაწესებული, ქესქინებთან 
უფრო ადრე მივდიოდი. ერთ საღამოს, გადატრიალებიდან ორი თვის შემდეგ, შემთხვევით 
რაღაცისთვის სამზარეულოში შევედი და მამიდა ნასიბესთან პირისპირ  აღმოვჩნდი. 
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–  ქემალ ბეი, ჩემო კარგო!  თქვენ რომ გვაჩუქეთ შავყურა, ტელევიზორზე  გვედო  და გაქრა.. 
თვალი შეგვეჩვია და მისი გაუჩინარება უმალ ყველამ შევნიშნეთ. ვინ იცის, იქნებ დაიღალა იქ 
ჯდომით და სადღაც წასვლა გადაწყვიტა.. – თქვა და გადაიკისკისა, მაგრამ ჩემი მკაცრი 
გამომეტყველება რომ დაინახა, უმალ თავი ხელში აიყვანა და სულელურად იკითხა: – რა ვქნათ? 
თარიქ ბეი გაიძახის, კი მაგრამ სად წავიდა ეს ჩვენი ძაღლიო. 

– რამეს მოვიფიქრებ. 

მთელი საღამო დანა პირს არ მიხსნიდა. ისე ვიყავი აღელვებული და განერვიულებული, რომ 
ადგომასა და წასვლას ვერ ვახერხებდი. კომენდანტის საათი იწყებოდა, მე კი დარდისგან ვერ 
ვინძრეოდი. ამაზე მამიდა ნასიბე და ფუსუნიც აფორიაქდნენ. მამიდა ნასიბე იძულებული გახდა, 
რამდენჯერმე ეთქვა კიდეც: – თუ ღმერთი გწამთ, ქემალ ბეი, არ დაგიგვიანდეთ. 

თერთმეტის ხუთ წუთზეღა მოვახერხე წამოდგომა. აქეთობას არავინ გაუჩერებივართ, 
მიუხედავად იმისა, რომ კომენდანტის საათს ვარღვევდით. სახლში ბევრს ვფიქრობდი 
ძაღლებზე და იმაზე, თუ რას ნიშნავდა ჩემივე ნაჩუქარი ნივთის უკან წაღება. მამიდა ნასიბემ კი 
მითხრა, ძაღლების გაუჩინარება უმალ შევამჩნიეთო, მაგრამ არ იყო მართალი, რადგანაც 
შავყურას გაუჩინარება მათ მხოლოდ თერთმეტი თვის თავზე აღნიშნეს. როგორც უკვე 
გითხარით, ძაღლები ტელევიზორის შეძენამდე რადიოლაზე ედგათ და საინფორმაციო თუ სხვა 
გადაცემების მოსმენისას ამ ნივთების ყურებით ერთობოდნენ. ტელევიზორის ყიდვის შემდეგ კი 
ნივთები რადიოლიდან ზედ გადაიტანეს, თუმცა იმის გამო, რომ მთელი ყურადღება უკვე 
ეკრანისკენ ჰქონდათ მიმართული, სამშვენისებს იშვიათად თუ აქცევდა ვინმე ყურადღებას. 
ამიტომაც ჩემი სურვილისამებრ მარტივად შემეძლო ტელევიზორიდან ნივთების აღება. 

ორი დღის შემდეგ ქესქინებს ორი ფაიფურის ძაღლი მივუტანე. 

– ბეიოღლუში ვსეირნობდი და იაპონური ბაზრის ვიტრინაში დავინახე. – ვუთხარი.  – ისეთები    
არიან,    გეგონება,    სპეციალურად    ჩვენს     ტელევიზორზე     დასადებად  დაუმზადებიათო. 

– რა საყვარლები არიან, – თქვა მამიდა ნასიბემ. – რატომ შეწუხდით, ქემალ ბეი. 

–  შავყურას  დაკარგვა  მეც  მეწყინა,  –  ვუთხარი.  –   უფრო   სწორად,   მეცოდებოდა, 
ტელევიზორზე მარტო რომ იჯდა. ამიტომაც, როცა დავინახე, რა  საყვარლად და მეგობრულად 
უყურებდნენ ერთმანეთს, მაშინვე ვიფიქრე, ეს ორი  მეგობარი ყველას გაგვამხიარულებს-მეთქი. 

– მართლა გეცოდებოდათ ძაღლი, მარტო რომ იჯდა? – თქვა მამიდა ნასიბემ. – საოცარი ვინმე 
ხართ და იმიტომაც გვიყვარხართ ასე. 

ფუსუნიც  ტკბილად მიღიმოდა. 

– უყურადღებოდ დაგდებული ნივთები ძალიან მეცოდება. – ვუთხარი. – იცით, ჩინელებს სჯერათ, 
რომ ყველა ნივთს სული აქვს. 

– იმ დღეს ტელევიზორში ვნახე, ჩვენ, თურქებს, სანამ შუა აზიიდან მოვიდოდით, თურმე 
ჩინელებთან ახლო კონტაქტი გვქონია. – თქვა მამიდა ნასიბემ. – თქვენ არ  იყავით იმ 
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საღამოს. ფუსუნ, რა ჰქვია იმ პროგრამას?. უი, რა ლამაზად დადეთ ძაღლები, როგორ მოუხდა 
იქაურობას.. მაგრამ ვერ გადამიწყვეტია, ასე ერთმანეთისკენ მივაბრუნოთ, თუ ჯობია, ჩვენ 
გვიყურებდნენ? 

– მარცხენა ჩვენკენ მოაბრუნე, მარჯვენა კი მას უყურებდეს. – მოულოდნელად ჩაერთო 
ლაპარაკში თარიქ ბეი. 

ასე ხშირად ხდებოდა, რომ გვეგონა, თარიქ ბეი არ გვისმენსო, სწორედ ამ დროს ჩაერეოდა 
საუბარში და თავის კომპეტენტურ აზრს იტყოდა, რომელიც, როგორც წესი, ყოველთვის 
საინტერესო იყო. 

– ამ შემთხვევაში, თან ერთად იქნებიან და არ მოიწყენენ და თანაც ჩვენკენაც იქნებიან 
მობრუნებული და თავს ოჯახის წევრებად იგრძნობენ. – განავრცო შემდეგ. 

მიუხედავად იმისა, რომ სული მიმდიოდა, ერთი წლის მანძილზე მაინც ვერ შევეხე ამ ძაღლებს. 
მათი აღება მხოლოდ 1982 წელს შევძელი. ეს უკვე ის დრო იყო, როდესაც ჩემ მიერ აღებული 
რომელიმე ნივთის სანაცვლოდ იქვე სოლიდური ოდენობით ფულს ვტოვებდი და მეორე დღეს 
ძვირფასი საჩუქარი მიმქონდა. 

66. ეს რა არის? 

სამხედრო გადატრიალებიდან ოთხი თვე იყო გასული, რომ ერთ საღამოს, ქესქინებისგან 
სახლში დაბრუნებისას, პროსპექტ სირასელვერზე მე და ჩეთინი საპასპორტო შემოწმებისათვის 
გაგვაჩერეს. კომენდანტის საათის დაწყებამდე თხუთმეტი წუთი იყო დარჩენილი. ოდნავაც არ 
ავღელვებულვარ, რადგანაც ყველა საბუთი წესრიგში გვქონდა. ამიტომაც უკანა სავარძელში 
არხეინად ვიყავი მოკალათებული. პირადობის შემოწმებისას, ჯარისკაცს თვალი გვერდით 
დადებულ კომშის სახეხზე დარჩა. ეს კი არ მესიამოვნა. 

სახეხი, ჩვეულებისამებრ ქესქინების ოჯახიდან წამოვიღე. მისმა შეუჩნევლად აღებამ ისე 
გამამხიარულა და გამაბედნიერა, რომ ფუსუნის სახლიდან ყოველგვარი ჭოჭმანის გარეშე 
დროულად გამოვედი. მანქანაში ჩაჯდომისთანავე სახეხი პალტოდან ამოვიღე და გვერდით 
დავიდე, რომ, როგორც მონადირეებს სჩვევიათ, სიამაყით გადამეხდა ხოლმე ნადავლისათვის. 

საღამოს ქესქინების სახლში შესვლისთანავე კომშის მურაბის სუნი მეცა. მამიდა ნასიბემ მითხრა, 
მთელი დღეა, მე და ფუსუნი კომშის მურაბას ვხარშავთო. მათთან ვსაუბრობდი და თვალწინ 
მედგა, როგორ ურევდა ფუსუნი ხის კოვზით მურაბას. 

სამხედროები თითქმის ყველა მანქანას აჩერებდნენ, ზოგს საბუთის ნახვისთანავე უშვებდნენ, 
ზოგს კი ჩხრეკდნენ და მგზავრებს მანქანებიდან გადმოსვლას უბრძანებდნენ. ჩვენც  
გადმოგვიყვანეს. 

ჩემი და ჩეთინის პირადობის მოწმობები ყურადღებით შეამოწმეს. შემდეგ, როგორც კინოში 
გინახავთ, დამნაშავეებს რომ დაიჭერენ, „შევროლეზე“ ხელები დაგვაწყობინეს და გაგვჩხრიკეს. 
ორი ჯარისკაცი კი ამ დროს მანქანის ტორპედოსა და სავარძლების ქვედა ნაწილს 
ათვლიერებდა. სირასელვერის პროსპექტის ტროტუარზე ხალხი მიდი-მოდიოდა და ყველა 
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გაკვირვებითა და ინტერესით გვიყურებდა. კომენდანტის  საათი იწყებოდა, ამიტომაც ნელ-ნელა 
ქუჩაში მოსიარულეებმაც იკლეს.  წინ    ცნობილ  ბორდელ 

„სამოცდაექვსის“ (შენობასაც იგივე ნომერი ჰქონდა) ჩაბნელებულ ფანჯრებს შევხედე და 
გამახსენდა, ლიცეუმის წლებში რა ხშირად დავდიოდით აქ, მეჰმედი კი ყველა  გოგოს კარგად 
იცნობდა. 

  

– ვისია ეს ხელსაწყო? – იკითხა ერთ-ერთმა სამხედრომ. 

– ჩემია.. 

–კი, მაგრამ, რა არის ეს? 

გამიჭირდა იმის თქმა, სახეხი რომ იყო. ასე მეგონა, სიმართლეს თუ გაიგებდნენ, ჩემს უიმედო და 
სამარცხვინო მდგომარეობას შეიგრძნობდნენ და მიხვდებოდნენ, ფუსუნისთვის რომ მაქვს 
გონება დაკარგული, გათხოვილ ქალთან კვირაში ოთხჯერ- ხუთჯერ დავიარები და უცნაურ და 
ბოროტ კაცად ჩამთვლიან-მეთქი. ნორმალურად ვერ ვაზროვნებდი, რადგანაც მე და თარიქ ბეიმ 
კარგა გვარიანად ვყლურწეთ არაყი. 

– ბატონო, ეს ნივთი თქვენია? 

– დიახ. 

– კი, მაგრამ იქნებ ამიხსნათ, ეს რა არის? 

ისევ სიჩუმე ჩამოვარდა. ისეთივე შეგრძნება დამეუფლა, როგორც მაშინ მემართებოდა, 
ადგილიდან რომ ვერ ვინძრეოდი. სიმართლის გამხელა მიჭირდა. მინდოდა, ოფიცერი თავად 
მიმხვდარიყო, მაგრამ არ გამომდიოდა. 

დაწყებითში ერთი უცნაური და სულელი კლასელი მყავდა. როცა მასწავლებელი დაფასთან 
გამოიძახებდა და ჰკითხავდა, მათემატიკის დავალება შეასრულე თუ არაო, ისევე ჩუმდებოდა, 
როგორც იმ მომენტში მე. ანუ არც ჰოს ამბობდა და არც არას. ასე დარცხვენილი იდგა ხოლმე 
ჩვენ წინ და ტანის მთელ სიმძიმეს ხან მარჯვენა ფეხზე გადაიტანდა, ხანაც მარცხენაზე. ეს იქამდე 
გრძელდებოდა, ვიდრე მასწავლებელი ჭკუიდან არ შეიშლებოდა. მაშინ ბედნიერი და ლაღი 
ბავშვი ვიყავი და ვერ ვხვდებოდი, რომ თუკი თავიდანვე არ თქვი სათქმელი, მერე პირის გაღება 
შეიძლება წლების განმავლობაშიც ვერ შეძლო. თუ რა იყო დუმილი, ამას მხოლოდ მრავალი 
წლის შემდეგ მივხვდი, სირასელვირის პროსპექტზე. ისიც შევიგრძენი, რომ ფუსუნისადმი ჩემი 
სიყვარულიც ამავე ტიპის სიჯიუტე და საკუთარი თავის წამება იყო. ვერ ვპოულობდი გზასა და 
გამბედაობას, რომ ჩემი სიყვარული თავისუფლად მეცნობებინა მთელი სამყაროსათვის. არადა 
მესმოდა, რომ მხოლოდ ამის შემდეგ იქნებოდა ყველაფერი კარგად. 

– უფროსო, ეს ჩვეულებრივი სახეხია.. – უთხრა ჩეთინ ეფენდიმ. – ყველასთვის ნაცნობი კომშის 
სახეხი. 

გამიკვირდა და ვიფიქრე, ნეტა ჩეთინი ასე მარტივად როგორ მიხვდა-მეთქი. 
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– კი, მაგრამ, თავად რას დადუმებულა, რატომ არ მეუბნება? – შემდეგ მომიბრუნდა და მითხრა: – 
არ იცი, გამკაცრებული რეჟიმი რომ არის.. ყრუ ხომ არა ხარ? 

– უფროსო, ქემალ ბეი ამ ეტაპზე ძალიან დადარდიანებულია და.. 

– მოხდა რამე? – იკითხა ოფიცერმა, მაგრამ მალევე მკაცრი გამომეტყველება მიიღო, რადგანაც 
არსებული სიტუაცია თანაგრძნობის უფლებას არ აძლევდა. – მიბრძანდით და მანქანაში 
დაგველოდეთ! – გვითხრა, ხელში კომშის სახეხი და  ჩვენი  პირადობის მოწმობები აიღო და 
გაგვეცალა. 

დავინახე, ჩვენ უკან გაჩერებული მანქანის ფარების შუქზე როგორ აბრჭყვიალდა სახეხი, 
რომელიც იქვე მდგარ პატარა სამხედრო სატვირთო მანქანაში შეაგდეს. 

მე და ჩეთინი „შევროლეში“ ვისხედით და სამხედროებს ველოდით. აკრძალვის  დრო იწყებოდა 
და მანქანები მაქსიმალური სიჩქარით მიქროდნენ. შორს თაქსიმის მოედანი მოჩანდა, სადაც 
მანქანები სწრაფად  ტრიალდებოდნენ.  ხმას არ  ვიღებდით, უფრო სწორედ არც კი 
ვინძრეოდით. როგორც ასეთ დროს ხდება  ხოლმე, გაჩხრეკისა და პირადობების შემოწმებისას, 
ადამიანს უსიმოვნო შიში და  გაურკვეველი დანაშაულის გრძნობა ეუფლება. მხოლოდ მანქანის 
საათის წიკწიკი გვესმოდა. 

  

იმის წარმოდგენაც კი მიფუჭებდა გუნებას, რომ იმ მომენტში სამხედრო მანქანაში კომშის სახეხი 
ვიღაცა ოფიცერს ეჭირა ხელში. იმასაც ვჯავრობდი, ვაითუ სახეხი იქ დაიტოვონ და აღარ 
გამატანონ-მეთქი. ჩეთინმა რადიო ჩართო, სადაც ოფიცრები გამკაცრებულ მმართველობასთან 
დაკავშირებით რაღაც განცხადებებს აკეთებდნენ, შემდეგ ძებნაში მყოფი პირები, აკრძალვები და 
დაკავებულები ჩამოგვითვალეს.. ჩეთინს არხის შეცვლა ვთხოვე. რადიოდან ჯერ უცნაური 
ფხაკუნი, შემდეგ კი შორიდან რომელიღაცა გაურკვეველი ენა მოგვესმა. ამასობაში, 
წამოჟინჟლა და მანქანის წინა საქარე მინაზე წვიმის წვეთები ათამაშდა. 

კომენდანტის საათი ოცი წუთის დაწყებული იყო, როდესაც ერთი ჯარისკაცი ჩვენთან მოვიდა და 
პირადობის მოწმობები დაგვიბრუნა. 

– შეგიძლიათ მიბრძანდეთ. – გვითხრა. 

– ისევ არ გაგვაჩერონ, კომენატის საათის დროს რატომ დადიხართო. – უთხრა ჩეთინმა. 

– უთხარით, რომ ჩვენ შეგაყოვნეთ. – უპასუხა ჯარისკაცმა. 

ჩეთინმა ძრავა აამუშავა, ჯარისკაცი გვერდით გაიწია. მე კი, ამ დროს მანქანიდან ჩამოვხტი და 
სამხედროებთან მივედი. 

– ოფიცერო, მგონი, დედაჩემის სახეხის დაბრუნება დაგავიწყდათ.. 

– ერთი შეხედეთ, არც ყრუ ყოფილა და არც მუნჯი. კარგადაც შესძლებია ლაპარაკი. 
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– ბატონო, საჭრელი და ბასრი მოწყობილობის ტარება აკრძალულია. – მიპასუხა მეორე, უფრო 
მაღალი წოდების ოფიცერმა. – მაგრამ, რახან ასე გინდათ, წაიღეთ, ოღონდ თან აღარ ატაროთ. 
რას საქმიანობთ? 

– ბიზნესმენი ვარ. 

– გადასახადებს ხომ იხდით? 

– რა თქმა უნდა. 

მეტი არაფერი უთქვამთ. ცოტა კი გავწვალდი, მაგრამ მაინც ბედნიერი ვიყავი, რომ სახეხი 
დავიბრუნე. აქეთობას ჩეთინს მანქანა, როგორც ყოველთვის, დინჯად და აუჩქარებლად 
მიჰყავდა. სტამბოლის ქუჩებში მხოლოდ ძაღლები დარბოდნენ ხროვებად. მაგრამ ღამით 
ქალაქი გაცილებით მიმზიდველი და ლამაზი იყო, რადგანაც სიბნელეში დანგრეული, 
მოუვლელი და ბათქაშჩამოყრილი სახლები თვალში არ გვხვდებოდა. 

 

67. ოდეკოლონი 

1981 წლის იანვარში  მე  და ფერიდუნმა  რესტორან „რეჟანსში“  ვისადილეთ,  არაყს ვსვამდით 
და დიდხანს ვსაუბრობდით ჩვენს ფილმზე. ფერიდუნი ოპერატორ  იანისთან ერთად, რომელიც 
ბარ „ფელურში“ გაიცნო, სარეკლამო  კლიპებს   იღებდა.  ამის წინააღმდეგი არ ვიყავი, მაგრამ 
თავად იყო უკმაყოფილო, რადგანაც  ამ საქმიანობას, მისივე სიტყვები რომ ვიხმარო, „მხოლოდ 
ფულის გულისთვის“   ეწეოდა. ფერიდუნი ახალგაზრდობაშივე მარტივად უყურებდა ცხოვრებას 
და მისგან მაქსიმალურ სიამოვნების მიღებას ცდილობდა, ამიტომაც ძალიან მიკვირდა, რომ 
ამგვარ საკითხებზე დარდობდა. თუმცა ყველაფერმა, რაც თავს გადამხდა, მასწავლა, რომ 
ხშირად ადამიანი ისეთად არ გვაჩვენებს თავს, როგორიც სინამდვილეშია. 

– მზა სცენარი ვნახე. – მითხრა ცოტა ხნის შემდეგ ფერიდუნმა. – ფული რომ მაშოვნინა, 

  

გადავიღებდი, ვულგარული კია, მაგრამ არ მინდა, ეს შანსი ხელიდან გავუშვა. 

სიტყვები „მზა“ ან „გამზადებული“ ხშირად მსმენია ბარ „ფელურში“, რაც იმას ნიშნავდა, რომ 
სცენარმა ცენზურის საბჭო გაიარა და სახელმწიფოსგან გადაღებების დასაწყებად საჭირო ყველა 
ნებართვა მიიღო. იმ პერიოდში ცენზურის საბჭოდან   მაყურებლის მოსაწონი ფილმები თითქმის 
არ გამოდიოდა და ამის  გამო  წელიწადში ერთი-ორი ფილმი მაინც რომ გადაეღოთ, 
რეჟისორები და  პროდიუსერები, ისეთი ფილმების გადაღებას იწყებდნენ, როგორებზეც უწინ 
არც კი უფიქრიათ. რეჟისორები ფილმის თემას არც კი  კითხულობდნენ, რადგანაც   ცენზურის 
საბჭო ისე ჭრიდა ფილმის ყველა საინტერესო და ყურადსაღებსა და  განსხვავებულ ადგილებს, 
რომ იმ დროის ყველა ფილმი ერთმანეთს ემსგავსებოდა. 

– ფუსუნისთვის შესაფერისი თემაა? – ვკითხე ფერიდუნს. 
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– არანაირად. ფაფათიასთვისაა ზედგამოჭრილი. ისეთი როლია, რომ  თამამი  ქალის 
მონაწილეობაა საჭირო, რადგანაც მსახიობს რამდენიმე ადგილას გახდა უწევს. მთავარი როლი 
კი, მინდა, თაჰირ თანს მივცე. 

– არა, თაჰირ თანი არ ივარგებს. 

ამის შემდეგ ბევრი ვილაპარაკეთ თაჰირ თანზე, თითქოს მთავარი საკითხი ფუსუნის მაგივრად 
ფაფათიას მონაწილეობა კი არა, ეს ყოფილიყოს. ფერიდუნმა  რესტორან 

„ჰუზურში“ მომხდარის დავიწყება მთხოვა. მეტისმეტად მგრძნობიარენი ნუ  ვიქნებითო, მითხრა. 
თვალებში ჩავხედე და ვიფიქრე, ნეტა ფუსუნზე საერთოდ თუ ფიქრობს-მეთქი. შემდეგ ვკითხე: – 
რაზეა ფილმი? 

–  ერთი მდიდარი მამაკაცი  თავის შორეულ ნათესავ ლამაზ გოგონას   შეაცდენს  და მიატოვებს. 
ქალწულობადაკარგული გოგონა შურისძიებას გადაწყვეტს და მომღერალი გახდება.. 
სიმღერები ისედაც ფაფათიასთვის არის დაწერილი.. რადგანაც ფილმი ჰაიალ ჰაიათის უნდა 
გადაეღო და მასში ფაფათიას უნდა ეთამაშა, მაგრამ რაღაცაზე ქალიშვილი ჰაიათის 
გაუნაწყენდა და მიატოვა. ასე ამბობს, მისი მონა ვერ გავხდებოდიო. დაწერილი სცენარიც ჰაერში 
გამოეკიდა. ჩვენ კი ეს შანსი ხელიდან არ უნდა გავუშვათ. 

სცენარი, სიმღერები და, საერთოდ, ფილმი ისეთი იყო, რომ ფუსუნს კი არა, ფერიდუნსაც კი არ 
ეკადრებოდა. ფუსუნი ვახშმობისას ნაღვლიანი თვალებით მიყურებდა. ამიტომაც ვიფიქრე, იმით 
მაინც ვასიამოვნებ, რომ ფერიდუნს ფილმს დავუფინანასებ-მეთქი. ამ გადაწყვეტილების 
მიღებაში როლი იმასაც მიუძღოდა, რომ იმ საღამოს, სადილზე, როგორც გვჩვეოდა, კარგა 
ბლომად არაყი დავლიე. 

1981 წლის მაისში ფერიდუნმა ე.წ. „მზა“ სცენარით ფილმის გადაღება დაიწყო. ფილმს, ჰალით 
ზიას ოთხმოცი წლის წინ დაწერილი სასიყვარულო რომანის  სახელწოდება, 

„დამსხვრეული ცხოვრებანი“ ერქვა, მაგრამ უნდა აღვნიშნო, რომ ფილმსა და  რომანს არაფერი 
ჰქონდათ საერთო, სათაურის  გარდა.  რადგანაც რომანში   ასახული იყო ოსმალეთის იმპერიის 
ბოლო წლების რჩეული ოსმალური ოჯახებისა  და ბურჟუების ცხოვრება.  ფილმში  მოქმედება  
კი  ვითარდებოდა  1970-იანი   წლების სტამბოლის გარეუბნებსა და კაზინოებში, სადაც ძველ 
თურქულ სიმღერებს ასრულებდნენ. რაც შეეხება მთავარ გმირს, რომელიც ფაფათიას უნდა   
განესახიერებინა, რომანის მთავარი პერსონაჟისაგან განსხვავებით, უბედური იყო  არა თავისი 
უიღბლო ქორწინების გამო, არამედ იმიტომ, რომ ვერ გათხოვდა და ამიტომაც წლების 
განმავლობაში დაკარგული ქალწულობისათვის შურის საძიებლად ემზადებოდა. 

ყველა ფილმს, სადაც კი კაზინოს სცენა იყო, კინოთეატრ „ფერიში“ იღებდნენ. ჩვენც აქ დავიწყეთ 
გადაღება. დარბაზში მოვხსენით  სავარძლები,  მათ  მაგივრად   მაგიდები ჩავდგით და იქაურობა 
ნამდვილ კაზინოს დავამსგავსეთ. სცენა შეიძლება  იმოდენა არ იყო, როგორიც „მაქსიმსა“ და 
„იუნიქაფიში“ ახალგახსნილ კაზინო  „ჩაქილს“ ჰქონდა, მაგრამ ბევრადაც არ ჩამოუვარდებოდა. 
ეს კაზინოები გახლდათ  ფრანგულ კაბარეებს მიმსგავსებული დაწესებულებები, სადაც სტუმრები 
თან  მიირთმევდნენ და თან სცენაზე გამოსულ მომღერლებს, მხიარულ წამყვანებს,    ჯამბაზებსა 
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და ილუზიონისტებს უყურებდნენ. 1950-იანი წლებიდან 1970-იანი წლების ბოლომდე თურქეთში 
გადაღებული 

  

ფილმები ევროპული და თურქული სიმღერებით იყო გამოტენილი. თურქულ ფილმებში 
კაზინოების სცენიდან გმირები თავიანთ სადარდებელს შელამაზებულად გვიყვებოდნენ, 
მაყურებელი კი მათ ტკივილს იზიარებდა, რასაც ტაშის გულიანად დაკვრითა და თვალზე 
ცრემლითაც კი ადასტურებდა. 

მაყურებლების როლს, როგორც წესი, ღარიბი ახალგაზრდები ასრულებდნენ, რომლებსაც 
ძვირფას ტანსაცმელში გამოაწყობდნენ და მდიდრების როლს განასახიერებინებდნენ.  როგორც  
ფერიდუნი  მიყვებოდა,  „იეშილჩამში“    მასობრივი სცენებისთვის იაფი მუშახელის მოსაზიდად 
სხვადასხვა გზას   მიმართავდნენ. ძველ მიუზიკლებში, სადაც მთავარ როლებს ზექი  მურენი, 
ემელ  საინი და სხვა ცნობილი მომღერლები ასრულებდნენ, მაყურებლებს ადვილად    
პოულებდნენ, მსურველებს ჰალსტუხებსა და კოსტიუმებში გამოაწყობდნენ და მაგიდებთან 
დასვამდნენ. იმდენ ხალხს უნდოდა ცნობილი მომღერლების უფასოდ მოსმენა, რომ დარბაზი 
სავსე იყო და ზოგჯერ თურმე მამაკაცების მოგერიებაც კი ხდებოდა საჭირო. მაგრამ ბოლო 
ხანებში მუსიკალურ ფილმებში მონაწილეობა დაიწყეს ნაკლებად ცნობილმა, მაგალითად, 
ფაფათიასნაირმა მსახიობებმა   (ანუ  ესენი    იყვნენ დამწყები მსახიობები, რომლებიც ფილმებში 
განასახიერებდნენ რეალურ  ცხოვრებაში თავიანთ თავზე გაცილებით უფრო ცნობილ 
მომღერლებს. ნელ-ნელა   ფილმსა  და  ცხოვრებას  შორის  განსხვავებას ამგვარი მსახიობები 
იმით  ავსებდნენ, რომ შემდგომ ფილმში  უკვე  ნაკლებად  ცნობილ სახეს განასახიერებდნენ. 
მახსოვს, ერთხელ მუზაფერ ბეიმ მითხრა, თურქი მაყურებელი ცხოვრებაშიც და ფილმებშიც 
დაიღალა ცნობილი და მდიდარი ხალხის ყურებითო). იმის გამო, რომ ჩვენს ფილმში არ 
მონაწილეობდა ისეთი ვარსკვლავი, რომლის სანახავადაც მამაკაცები გამოწყობილები 
მოვიდოდნენ, აპრობირებულ ხერხს მივმართეთ. კოსტიუმიან მამაკაცებსა და თავდაუბურავ 
ქალბატონებს უფასოდ ვუმასპინძლდებოდით ქაბაბით. ჩემი მეგობარი თაიფუნი ხშირად 
სტუმრობდა საზაფხულო კინოდარბაზებს და მახსოვს, შემდეგ როგორ დასცინოდა და 
ბრაზდებოდა ღარიბებზე, რომლებიც გამაძღარ მდიდრებს განასახიერებდნენ. მათ მანერებს 
თაიფუნი პირად შეურაცხყოფად იღებდა და გაღიზიანებით ამბობდა, ამნაირი მდიდარი თურქულ 
სინამდვილეში აბა სად გინახავთო. 

ფერიდუნი რეჟისორის ასისტენტად მუშაობის პერიოდის გახსენებისას ამბობდა, მასობრივი 
სცენების უფასო მონაწილეები არაერთ თავსატეხს გვიჩენდნენო. თურმე ზოგი ქაბაბს შეჭამდა თუ 
არა, იმწამსვე დგებოდა და გადაღებების დამთავრებას აღარ ელოდებოდა, ზოგი მაგიდასთან 
გაზეთების კითხვით ერთობოდა, იყვნენ ისეთებიც, ვინც ყველაზე სევდიანი მომენტების 
გადაღებისას სიცილით იგუდებოდა და ზოგსაც მაგიდასთან  ეძინებოდა. 

პირველად ფილმ „დამსხვრეული ცხოვრებანის“ გადაღებაზე რომ მივედი,  გამაკვირვა 
ჭარხალივით გაწითლებულმა და ნერვიულსახიანმა გადაღების   ხელმძღვანელმა, რომელიც 
ირგვლივ ყველას უყვიროდა. როგორც ნამდვილ პროდიუსერსა და უფროსს ეკადრება, 
მოშორებით ვიდექი და გადაღებას ვუყურებდი.  შიგადაშიგ ფერიდუნის ხმა მოისმოდა. ირგვლივ 
თურქული ფილმისათვის დამახასიათებელი ნახევრად ზღაპრული და ნაწილობრივ 
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ვულგარული ატმოსფერო  სუფევდა. ამ დროს მაყურებლებს შორის ხელში მიკროფონით 
გამოჩნდა ფაფათია. 

გამახსენდა, რომ ხუთი წლის წინ ფერიდუნთან და ფუსუნთან ერთად „იჰლამურ ქასრის“ 
მახლობლად ერთ-ერთ საზაფხულ კინოთეატრში ვნახეთ ფილმი, სადაც   ფაფათია თამაშობდა 
პატარა კუდრაჭა გოგონას, რომელმაც თავისი მოხერხებით  გაშორებული დედ-მამა შეარიგა. 
ახლა კი ჩემ წინ ცხოვრებით დაღლილი და  დარდიანი ქალი მღეროდა. თურქული 
ფილმებისათვის დამახასიათებელი  ტრაგიზმისა და უმანკოების ნატამალიც აღარ შერჩენოდა, 
შუბლზე უბედურება და სიკვდილის მოლოდინი ეწერა და ამას  ისევე  მშვენივრად  იხდენდა,  
როგორც   ტანზე უზადოდ შემოტმასნილ კაბას. ვუყურებდი ფაფათიას და ვცდილობდი, მასში 
ბავშვი დამენახა. არარსებული ორკესტრის თანხლებით (ფერიდუნი ამ ხარვეზის   გამოსწორებას 
მონტაჟის დროს აპირებდა) ფაფათია მანეკენივით დადიოდა და   ყველას თავის ტკივილის 
სიძლიერესა და შურისძიების სურვილს გვაგრძნობინებდა. ვულგარულობის მიუხედავად, 
უდავოდ ჰქონდა შარმი. მიძინებული მაყურებლები   ფაფათიას გამოჩენისთანავე 
გამოფხიზლდენ და გამოცოცხლდნენ. გადაღებების დაწყებისთანავე მიმტანებმა ქაბაბის 
დარიგება დაიწყეს 

  

და ისინიც პირდაღებულები უყურებდნენ ახალგაზრდა მსახიობს. 

ფაფათიას მოხდენილად ეჭირა მიკროფონი, რომელზედაც თითები მაშასავით შემოდო. იმ 
წლებში ყველა დიდ ვარსკვლავს მიკროფონის დაჭერის საკუთარი მანერა ჰქონდა. როგორც 
ბარ „ფელურის“ ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა აღნიშნა, ფაფათიას მიკროფონის ინდივიდუალური 
ჭერის სტილი თურმე მომავალში მას სერიოზულ   ვარსკვლავად გახდომას უქადდა. იმ წლებში 
კაზინოები სტაციონარული    მიკროფონებიდან გრძელმავთულიან მიკროფონებზე გადავიდნენ, 
რაც იმის   საშუალებას აძლევდა მომღერლებს, რომ სცენიდან დარბაზში ჩასულიყვნენ და 
მაგიდებს შორის ემოძრავათ. თუმცა აქ იყო ერთი პრობლემა. მსახიობები, როცა  სევდიან 
სიმღერას ასრულებდნენ თვალზე ცრემლით, განუწყვეტლივ დაძაბულები იყვნენ, რომ გრძელი 
მავთული მაგიდებს შორის არ გახლართულიყო. ამის ყურება ერთ  რამედ ღირდა. მომღერლები 
ჰგავდნენ დიასახლისებს, რომლებიც მტვერსასრუტის   შნურს მოხერხებულად არეგულირებენ. 
ფაფათია მარტო პირს აღებდა, ამიტომაც მიკროფონის ბოლო დამაგრებული არ იყო. თუმცა 
სიმღერის შესრულებისას, მეტი  დამაჯერებლობისათვის, მსახიობი შიგადაშიგ დახვეწილი 
მანერით მიკროფონის     მავთულს  ასწორებდა.   შემდგომში   იმავე კინოკრიტიკოსმა ხოტბა 
შეასხა ფაფათიას ამ მოძრაობებსაც და ისინი პატარა გოგონას სახტუნაოს ტრიალს შეადარა. 

გადაღებები სწრაფი ტემპით მიდიოდა. ფაფათიასა და ფერუდუნს მივულოცე და ვუთხარი, 
ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის-მეთქი. ლაპარაკი დამთავრებული არ მქონდა, რომ თავი 
პრესის ფურცლებიდან გადმომხტარივით ვიგრძენი, რადგანაც პროდიუსერები ასე მხოლოდ 
გაზეთებისთვის ლაპარაკობენ. შეიძლება იმიტომ, რომ გადაღებებს ჟურნალისტებიც 
ესწრებოდნენ. ფერიდუნიც ჟურნალ-გაზეთების ენით ლაპარაკობდა; გეგონება გადაღებებმა 
მისი ბავშვური შფოთვა აიღო და გააქროო, რადგანაც ჩემ წინ ფერიდუნი კი არა, მტკიცე ხასიათის, 
ძლიერი, საქმიანი და ცოტა არ იყოს დაუნდობელი მამაკაცი იდგა. 

-294- 
 



იმ დღეს პირველად შევამჩნიე, ფაფათიასა და ფერიდუნს რომანი თუ არა, ყოველ შემთხვევაში, 
რაღაც სერიოზული ურთიერთობა რომ ჰქონდათ. თუმცა ამაში დარწმუნებული არ ვიყავი, 
რადგან გარშემო ბევრი ჟურნალისტი იყო და როგორც ვარსკვლავებსა და ვითომ 
ვარსკვლავებს სჩვევიათ, მეტი ინტრიგისთვის შეიძლება თავი ისეც ეჭირათ, თითქოს მათ შორის 
რაღაცა ხდებოდა. კორესპონდენტების გამოხედვაში აკრძალვების, დანაშაულისა და ცოდვის 
გაგების ისეთი მოლოდინი შეიგრძნობოდა, რომ მსახიობები და რეჟისორები ზოგჯერ ამ 
დათმობაზე შეგნებულად მიდიოდნენ და მათ თამაშს აჰყვებოდნენ ხოლმე. სურათების გადაღება 
რომ დაიწყო, ფოტოკორესპონდენტებს მოვშორდი და მივიმალე. გამახსენდა, რომ ფუსუნი შანსს 
არ უშვებდა ხელიდან, რომ ყოველკვირეული ჟურნალები წაეკითხა: „სესი“, „ჰაფთა სონუ“ და 
სხვები, სადაც ძირითადად კინოინდუსტრიასა და მსახიობებზე იბეჭდებოდა ინფორმაცია. 
დარწმუნებული ვიყავი, რომ ფუსუნი ფერიდუნსა და ფაფათიას შორის ურთიერთობაზე ამ 
ჟურნალებიდან შეიტყობდა. ჟურნალისტებს შეიძლება   მიენიშნებინათ კიდეც, რომ ფაფათიას 
რომანი ჰქონდა მთავარი როლის შემსრულებელ თაჰირ თანთან, ან თუნდაც პროდიუსერთან, 
ანუ ჩემთან. თუმცა რომელ  მინიშნებაზეა ლაპარაკი, როდესაც პრესის მესვეურები ნომრის 
გამოსვლამდე  იღებდნენ გადაწყვეტილებას, თუ რა ინფორმაცია დაეხმარებოდათ   ჟურნალ-
გაზეთების გაყიდვაში და ამის შემდეგ  რომელიმე  ჭორს მიზანმიმართულად აგორებდნენ. 
მოგონილ ინფორმაციას სათანადოდ ფუთავდნენ, აფორმებდნენ და მხიარულად გვაწვდიდნენ. 
ამგვარი ინფორმაციით ყველაზე პატიოსანი მსახიობების სახელიც კი არაერთხელ შეუბღალავთ. 
თუმცა მსახიობებიც ეხმარებოდნენ მათ „უშუალო და შინაურულ“ პოზებში სურათების 
გადაღებაში. 

მიხაროდა, რომ ფუსუნი ამ წრესა და უმსგავსო ხალხში არ ტრიალებდა. მეორე მხრივ კი გული 
მწყდებოდა, ფილმის გადაღების მხიარული სიტუაციისგან შორს რომ იყო. სიმართლე გითხრათ, 
ზოგჯერ ისეც ხდებოდა, რომ კინოსა და ცხოვრებაში (მაყურებლისთვის ეს ცნებები 
ერთმანეთისგან არ განსხვავდებოდა) არაერთი მსუბუქი ყოფაქცევისა თუ ზნედაცემული ქალის 
როლის შესრულების მიუხედავად, ცხოვრებაში გამობრძმედის შემდეგ ცნობილი მსახიობი 
ახერხებდა უწესიერესი და კდემამოსილი ქალის იმიჯით სამსახიობო კარიერის გაგრძელებას. 
ვინ იცის, იქნებ ფუსუნი    ასეთ 

  

მომავალზე ოცნებობდა? მაგრამ ამისთვის მას შავი სამყაროდან ვინმე „მამა“ ან ამ ტიპის 
ურთიერთობებისათვის შესაფერისი გავლენიანი, უშიშარი და შფოთისთავი  მდიდარი უნდა 
მოეძებნა. ამგვარი ჩხუბისთავები ვარსკვლავების მფარველობას იმით  იწყებდნენ, რომ მათ 
კოცნისა და გახდის სცენებში მონაწილეობას უკრძალავდნენ. მინდა მომავალი ათასწლეულის 
მკითხველებსა და მუზეუმის დამთვალიერებლებს ავუხსნა,  რომ გახდის სცენა, ყველაზე ბევრი, 
მუხლისთავებისა და მხრების მოშიშვლებას გულისხმობდა. მაშინვე იკრძალებოდა რომელიმე 
„მამის“ მფარველობის ქვეშ მყოფ მსახიობზე გაზეთებში რაიმე დამამცირებელი ან უმსგავსო 
სტატიის დაწერა.    მახსოვს, ერთმა ახალგაზრდა ჟურნალისტმა არ იცოდა ეს და ერთ-ერთ  
ვარსკვლავზე დაწერა, ლიცეუმის წლებში მოცეკვავედ მუშაობისას, ცნობილი   ფაბრიკანტის 
საყვარელი იყოო, რის შემდეგაც დახვდნენ და ფეხში დაჭრეს. 

გულით ვერთობოდი, ფილმის გადაღებას რომ ვუყურებდი. მაგრამ თავს ბოლომდე 
გამხიარულების უფლებას ვერ ვაძლევდი, რადგანაც მწამლავდა ფიქრი, რომ კინოთეატრ 
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„ფერიდან“ ათი წუთის სავალზე, ჩუქურჯუმაში, ფუსუნი სახლში მარტო იჯდა  უსაქმოდ. 
გადაღებები გვიანობამდე, აკრძალვის დრომდე გრძელდებოდა. ხანდახან, აღელვებულს, იმის 
შიშიც მქონდა, ფუსუნმა ვახშმობისას მაგიდასთან ჩემი ცარიელი ადგილის დანახვაზე ვაითუ 
იფიქროს, ჩემს თავს კინოგადაღებები არჩიაო. ასეთ დროს კინოთეატრ „ფერიდან“ 
გამოვდიოდი და ჩუქურჯუმის დაღმართს დანაშაულის  გრძნობით ჩავუყვებოდი, თუმცა თან 
ბედნიერიც ვიყავი, რადგანაც ვიცოდი, რომ მალე ფუსუნს ვნახავდი. ვგრძნობდი, რომ ჩვენი 
ერთად ყოფნის დღე ახლოვდებოდა. კარგი ვქენი, ფილმში მონაწილეობა რომ არ მივაღებინე-
მეთქი, ვფიქრობდი. 

მე და ფუსუნს უკვე ერთმანეთთან მეგობრობისა და მარცხის შეგრძნებაც გვაკავშირებდა, რაც 
ძალიან მსიამოვნებდა. ამას განსაკუთრებით მაშინ ვგრძნობდი, როდესაც კინოთეატრიდან მისი 
სახლისკენ ქვაფენილიან ქუჩას მივუყვებოდი და გზად ძველი ბერძნული სახლებიდან გამოსულ 
სიძველის, მტვრისა და ნესტის სუნს ვისუნთქავდი ან როდესაც ფლავისა და ჯიგრის 
გამყიდველებსა და ქუჩაში ფეხბურთის მოთამაშე მხიარულ ბავშვებს ვხედავდი. ზოგჯერ ჩემს 
მხარეს გადმოგდებულ ბურთს ვიჭერდი და უკან ვაწოდებდი და ამით ბიჭების 
აპლოდისმენტებსაც ვიმსახურებდი. ეს ყველაფერი მაბედნიერებდა. 

იმ პერიოდში ფილმის გადასაღებ მოედანზე, „სათსათის“ კორიდორებსა და ქესქინების ოჯახში 
სალაპარაკო თემა გახლდათ ე.წ. „ბანკირების“ მიერ  დაწესებული მაღალი პროცენტი. რადგან 
ინფლაციის მაჩვენებელი ას პროცენტს აღწევდა, ყველას უნდოდა, რომ ფული სადმე სარფიანად 
დაებანდებინა. ქესქინების  სახლში ეს თემა მაგიდასთან ხშირად წამოიჭრებოდა ხოლმე. თარიქ 
ბეი ამბობდა, შიგადაშიგ, როგორც ყავახანებში მეზობლებთან საუბრისას გავიგე, ზოგი თავისი  
დანაზოგით „ქაფალიჩარშიში“ ოქროს ყიდულობს, ზოგიც თავის თანხებს  ასორმოცდაათი 
პროცენტის გადამხდელ ბანკირებს ანდობს, მაგრამ როცა  დაგჭირდება, ოქროს ვერ გამოიყენებ, 
ხოლო ამ ვაიბანკების ნდობა წარმოუდგენელიაო. თარიქ ბეი, მე, როგორც ბიზნესმენს, რჩევას 
მეკითხებოდა და ცდილობდა, ამ საკითხებზე ჩემი აზრი გაეგო. 

ფილმის გადაღებისა და კომენდანტის საათის საბაბით ფერიდუნი სახლში თითქმის აღარ 
მოდიოდა. აღარც კინოკომპანია „ლიმონისათვის“ ჩემს მიცემულ ფულს აძლევდა ფუსუნს. 
სწორედ იმ დღეებში წაღებული ნივთების სანაცვლოდ, იმავე ადგილზე ფულის დატოვება 
დავიწყე. ასე პირველად მაშინ მოვიქეცი, როდესაც თარიქ ბეის კარტის  ძველი დასტა ავიღე 
მოურიდებლად და დაუფარავად. 

ვიცოდი, რომ ფუსუნი ამ კარტით პასიანსს შლიდა. თარიქ ბეი და მამიდა ნასიბე სხვა კარტით     
თამაშობდნენ.      „მოპარული“      დასტის     კარტი    დალაქავებული      და გვერდებჩამოხეული 
იყო. ამის გამო თითქმის ყველა კარტს ცნობდნენ და  პასიანსიც ყოველთვის კარგად იშლებოდა. 
კარტი პირველად ხელში რომ ავიღე, ზოგადად ძველი ქაღალდებისათვის დამახასიათებელი 
ნამის, მტვრისა და სუნამოს  სუნი შევიგრძენი, მაგრამ მათ შორის ფუსუნის ხელის სურნელიც 
კარგად  იგრძნობოდა. ამ არომატმა თავბრუ დამახვია. მამიდა ნასიბემ შეამჩნია ჩემი 
დაინტერესება კარტით, მაგრამ არც ამას შეუშლია ხელი იმისთვის, რომ კარტი უცერემონიოდ  
გამექანებინა ჯიბეში. 
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– დედაჩემი სულ პასიანსს შლის, მაგრამ არასდროს გამოსდის. – ვუთხარი. – ეს კარტი, როგორც 
ვატყობ, იღბლიანია. დალაქავებული და მოხეული ბოლოებით უფრო მარტივად შეძლებს 
პასიანსის გაშლას. თანაც ამ ბოლო დროს ძალიან მოწყენელია და.. 

– მომიკითხე ვეჯიჰე აბლა[34]. – მითხრა მამიდა ნასიბემ. 

– ნიშანთაშიში თქვენ ახალ კარტს გიყიდით ალადინის მაღაზიაში. – ვუთხარი. 

– როგორ გეკადრებათ, არ შეწუხდეთ, ქემალ ბეი! – თავდაპირველად იუარა მამიდამ. 

მაგრამ დავიჩემე, აუცილებლად გიყიდით-მეთქი. ბოლოს მამიდამ თქვა, ბეიოღლუში 
არაჩვეულებრივი კარტები იყიდებაო. 

ფუსუნი უკანა ოთახში იყო. ჯიბიდან ფული ამოვიღე და დარცხვენილმა იქვე კუთხეში დავდე. 

– მამიდა ნასიბე, თუ არ შეწუხდებით, იქნებ იყიდოთ ერთი დასტა თქვენთვის და ერთიც 
დედაჩემისთვის? დედას ძალიან ესიამოვნება, კარტს თუ გაუგზავნით. 

– რა თქმა უნდა. – მითხრა მამიდა ნასიბემ. 

ათი დღის შემდეგ ოდეკოლონი „პა-რე-ჟა“ ავიღე და მის სანაცვლოდაც ფული დავტოვე. 
დარწმუნებული ვიყავი, რომ პირველ თვეებში ფუსუნმა საერთოდ არ  იცოდა,  რომ ნივთების 
„ყიდვა“ დავიწყე. 

ქესქინების ოჯახში წლების განმავლობაში  ვიღებდი  და  აპარტამენტ   „მერჰამეთში“ ვაგროვებდი 
სხვადასხვა ოდეკოლონს. მაგრამ ისინი ან სულ დაცლილი იყო, ან კიდევ სადაცაა 
დამთავრებოდა და უნდა გადაეგდოთ. ცარიელი ბოთლებით,  რა თქმა უნდა, ქუჩაში მოთამაშე 
ბავშვების გარდა, არავინ დაინტერესდებოდა. 

ვახშმობის შემდეგ, იმედით აღვსილი, მორთმეულ ოდეკოლონს ერთგვარ წმინდა სითხესავით 
ხელებზე, შუბლსა და ლოყებზე ვისვამდი. მოჯადოებული ვუყურებდი ფუსუნის, თარიქ ბეისა და 
მამიდა ნასიბეს ოდეკოლონის დასხმის მანერას.. ეს ერთგვარი რიტუალი იყო. თარიქ ბეი, 
ოდეკოლონ „პა-რე-ჟას“ დიდ თავსახურს მძიმედ დაატრიალებდა და ამას ტელევიზორისათვის 
თვალის მოუშორებლად აკეთებდა, შემდეგ სარეკლამო  პაუზის დროს ფუსუნს ეტყოდა: – 
იკითხე, ვინმეს ხომ არ უნდა ოდეკოლონი? 

ფუსუნი ოდეკოლონს ჯერ მამას დაუსხამდა ხელზე. გეგონებოდათ, თარიქ ბეი გადაუდებელ 
დახმარებას იღებსო, ოდეკოლონს საფეთქელზე მოისვამდა, შემდეგ ღრმად ჩაისუნთქავდა და 
ხარბად დაეწაფებოდა მის არომატს. მამიდა ნასიბე ოდეკოლონს დედაჩემივით ხელებზე ისე 
წაისვამდა, იფიქრებდით, ხელში საპონი უჭირავს და მის აქაფებას ცდილობსო. სახლში თუ იყო, 
ყველაზე ბევრ ოდეკოლონს ფერიდუნი ისხამდა. წყურვილისგან სიკვდილის პირას მყოფივით 
მუჭებს გახსნიდა, ოდეკოლონით აივსებდა და ხარბად შეისხამდა ხოლმე სახეზე. მთელი ამ 
მოძრაობებით ოდეკოლონის სასიამოვნო სურნელითა და მისი სიგრილით ვგრძნობდი, რომ ამ 
რიტუალს არსებულზე გაცილებით დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა (აღსანიშნავია, რომ ამ 
ტრადიციას ზამთრის ცივ დღეებშიც არ ვღალატობდით). 
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ავტობუსის მგზავრებს ვგავდით, რომელთაც, როგორც წესი, გამცილებელი სათითაოდ 
ოდეკოლონს სთავაზობს ხოლმე. ამიტომაც ვგრძნობდით, რომ წარმოვადგენდით 
საზოგადოებას, რომელიც საერთო ბედს (ამაში ტელევიზიით გადმოცემული ინფორმაციებიც 
გვეხმარებოდა) იზიარებდა. 

ჩემი ჯერი რომ დადგებოდა, მოუთმენლად მივუშვერდი პეშვს და ველოდი, როდის დამისხამდა 
ფუსუნი ოდეკოლონს. ამ დროს ჩვენი თვალები შეხვდებოდნენ ხოლმე ერთმანეთს. როგორც 
შეყვარებულებს სჩვევიათ, თავდაპირველად ისე ხარბად ვუყურებდი, რომ ხელზე დასხმულ 
ოდეკოლონს ყურაღებას არც კი ვაქცევდი და ფუსუნს თვალს არ ვაშორებდი. ზოგჯერ ჩემი 
მზერის სიმტკიცე, სიღრმე და სიყვარული ფუსუნს ღიმილს ჰგვრიდა და ტუჩის კიდეზე ამ ღიმილის 
კვალი კიდევ დიდხანს რჩებოდა. ვგრძნობდი, რომ ამ მანერით იგი ჩემს მდგომარეობას, 
ცხოვრებასა და სიყვარულს 

  

დასცინოდა, მაგრამ არ მწყინდა, პირიქით, უფრო მეტადაც კი მიყვარდებოდა. იმ მომენტში 
ერთადერთი სურვილი მამოძრავებდა – ოდეკოლონი „ალთინ დამლა“ სახლში წამეღო. ამას 
მხოლოდ ჩემი ერთ-ერთი მომდევნო ვიზიტისას ვშვრებოდი,  როდესაც ბოთლი თითქმის 
დაიცლებოდა. ამ დროს ოდეკოლონს საკიდზე ჩემოკიდებული პალტოს ჯიბეში ვიდებდი 
თვალსა და ხელს შუა. 

„დამსხვრეული ცხოვრებანის“ გადაღებების პერიოდში, საღამოს შვიდი  საათისათვის, 
შებინდებამდე,  კინოთეატრ  „ფერიდან“  გამოვდიოდი  და    ჩუქურჯუმის აღმართს ავუყვებოდი. 
ხანდახან ასე მეგონა, ასეთი მომენტები ცხოვრებაში ოდესღაც უკვე მქონდა- მეთქი. ანუ 
მეჩვენებდა, რომ ერთხელ უკვე განცდილი   მეორდებოდა. მაგრამ იმ ცხოვრებიდან რაღაც 
უცნაური უარყოფითი შთაბეჭდილებები მომყვებოდა.. მეჩვენებოდა, რომ ჩემი ისტორიის 
დასასრულს ვხედავდი, სადაც არც დიდი გამარჯვება მელოდა და არც ბედნიერება. ამ ექვსი 
წლის განმავლობაში, რაც ფუსუნი მიყვარდა, თავგადასავლების მოყვარული მხიარული 
ადამიანისგან, დარდიან, ჩაკეტილ ვინმედ გადავიქეცი. ნელ-ნელა მეუფლებოდა განცდა, რომ 
ცხოვრებაში კარგი აღარაფერი მელოდა. 

– ფუსუნ, ყარყატი მაჩვენე რა? – ვეტყოდი ხოლმე საღამოობით. 

– ახალი არაფერი დამიხატავს და.. – მიპასუხებდა დაღონებით ფუსუნი. 

ერთხელ ჩვენს საუბარში მამიდა ნასიბე ჩაერია: – ეგრე რატომ ამბობ, ფუსუნ.. ყარყატი ძალიან 
ლამაზი გამოგივიდა, თანაც უკან მთელი სტამბოლი მოჩანს.. 

– ძალიან მაინტერესებს. 

– ამ საღამოს არაფრის ხალისი არა მაქვს.. – იტყოდა ხოლმე ფუსუნი გულახდილად. 

ასეთ მომენტებში ვხედავდი, რომ თარიქ ბეის ეს სიტყვები გულს უკლავდა. ჯავრობდა და 
ქალიშვილის დაცვა უნდოდა. ყველასთვის გასაგები იყო, რომ ფუსუნი ამას მხოლოდ იმ 
საღამოსთვის კი არა, ზოგადად თავის ცხოვრებაზე ამბობდა. ამის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ  არ   
გამენაწყენებინა   და  „დამსხვეული   ცხოვრებანის“  გადაღებებზეც   აღარ წავსულიყავი (ეს 
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გადაწყვეტილება მალევე შევასრულე). გონების  ერთი   ნაწილი მახსენებდა, რომ ფუსუნის მკვახე 
პასუხები, ჩვენ შორის წლების განმავლობაში მიმდინარე ომის ნაწილი იყო. მამიდა ნასიბეს 
გამოხედვით ვგრძნობდი, რომ ის ჩემსა და ფუსუნის მდგომარეობას განიცდიდა. ცხოვრების 
სიძნელეები და პრობლემები ისე გვაწვა გულზე, როგორც „თოფჰანეს“ თავზე შავი ღრუბლები. 
როგორც კი  დავდარდიანდებოდით, ოთახში სიჩუმე ჩამოვარდებოდა და სამ რამეს 
ვაკეთებდით: 1. ტელევიზორს ვუყურებდით; 2. ჭიქებში არაყს ვიმატებდით; 3. თითო სიგარეტს 
ვაბოლებდით. 

 

68. 4213 სიგარეტის ნამწვი 

იმ რვა წლის განმავლობაში, რაც ქესქინების ოჯახში დავდიოდი, ავიღე და შევაგროვე ფუსუნის 
4213 ცალი სიგარეტის ნამწვი. თითეული მათგანი ჩემთვის განსაკუთრებით ძვირფასი იყო, მათ 
ხომ ოდესღაც ჩემი შეყვარებულის ტუჩები ეხებოდა, ასველებდა და შიგადაშიგ წითელი პომადის 
კვალსაც ტოვებდა. ნამწვები ტკივილისა და ბედნიერების წამებს მახსენებდა. ამ ცხრა წლის 
განმავლობაში ფუსუნი მხოლოდ სიგარეტ  „სამსუნს“ ეწეოდა.  ქესქინებთან  სტუმრად  სიარული   
რომ  დავიწყე,  მალევე    ვთქვი  უარი 

„მალბოროზე“ და ფუსუნის მიბაძვით, მეც „სამსუნზე“ გადავედი. „მალბორო ლაითს“ ქუჩის 
ჩიხებში გადამყიდველებთან  ვშოულობდი.  მახსოვს,  ერთ  საღამოს    ფართოდ მიმოვიხილეთ 
სიგარეტების თემა და ორივემ აღვნიშნეთ, რომ „მალბორო ლაითსა“ და 

„სამსუნს“ ერთნაირი გემო აქვს. ფუსუნი ამბობდა, „სამსუნისგან“ ბევრს ვახველებო, მე კი 

  

ვუპასუხე, კაცმა არ იცის, ამერიკელები „მალბოროს“ რა სახის საწამლავსა და ქიმიკატს უმატებენ, 
ამიტომაც დარწმუნებული ვარ, ჯანმრთელობას „მალბოროც“ საშინლად ვნებს- მეთქი. თარიქ 
ბეი ჯერ  მაგიდასთან  არ  იჯდა,  ამიტომაც   საშუალება გვქონდა, ერთმანეთისთვის თვალებში 
გვეცქირა და ჩვენ-ჩვენი სიგარეტებით გავმასპინძლებოდით ერთიმეორეს. რვა წლის 
განმავლობაში მე და  ფუსუნი ორთქლმავლებივით ვეწეოდით 

„სამსუნს“. შეგნებულად არ ვამახვილებ ყურადღებას სიგარეტის მოწევის  დეტალებზე, რათა ეს 
უკანასკნელი ცუდი მაგალითი არ გახდეს მომავალი თაობისათვის. 

თურქეთში კონტრაბანდული გზით გემებითა და მეთევზეთა სეინერებით შემოჰქონდათ ყალბი 
„მალბორო“, რომელიც ბულგარეთის სოციალისტურ რესპუბლიკაში მზადდებოდა. 
მოკიდებისას ისიც ნამდვილ „მალბოროსავით“ ბოლომდე იწვოდა. სიგარეტ „სამსუნის“ თამბაქო 
კი კარგად არ იყო გამომშრალი, ამიტომაც თავისით  არ იწვოდა. შიგადაშიგ სიგარეტში თუთუნის 
უხეში, დაუმუშავებელი ფოთლები და ხის ჩხირები შეგხვდებოდათ. ამის გამო მოწევის 
დაწყებამდე ფუსუნი სიგარეტს თითებით  სრესდა. ეს მანერა მისგან გადავიღე და სიგარეტის 
მოკიდებამდე ფუსუნივით მეც  თითებით კარგად ვამუშავებდი სიგარეტს. ძალიან მომწონდა, 
როდესაც ამას ორივე ერთდროულად ვაკეთებდით. 
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ქესქინებთან სტუმრობის პირველ წელს ფუსუნი ისე იქცეოდა, იფიქრებდით, მამის 
თანდასწრებით სიგარეტის მოწევისა ერიდებაო, ანუ სიგარეტს ხელში მალავდა და ნამწვს 
საფერფლეში კი არა, ყავის ლამბაქზე, ვითომ მალულად აფერფლებდა. მე, მამამისი დ მამიდა 
ნასიბე თავისუფლად ვარტყამდით ნაფაზს, ფუსუნი კი თავს მარჯვნივ აბრუნებდა და ბოლს 
მორიდებით უშვებდა. ამას ისე აკეთებდა, რომ ვინმე უცხო იფიქრებდა, გაკვეთილზე მეგობარს 
ეჩურჩულებაო. ამ დროს სახეზე სირცხვილი და დანაშაული ეხატებოდა. მისი ამ 
გამომეტყველების დანახვა ძალიან მომწონდა, რადგანაც იმ დროს მახსენებდა, ფუსუნს 
მათემატიკას რომ ვასწავლიდი და ვხვდებოდი, რომ იგი სიკვდილამდე მეყვარებოდა. 

ფუსუნის თავშეკავებულობა განპირობებული იყო ტრადიციისადმი პატივისცემით, რადგანაც 
თურქულ სინამდვილეში სირცხვილად ითვლებოდა მამის თანდასწრებით ფეხის ფეხზე 
გადადება, სიგარეტის მოწევა და სხვა. ყოველივე ეს წლების შემდეგ დავიწყებას მიეცა. რა თქმა 
უნდა, თარიქ ბეი შესანიშნავად ხედავდა, მისი ქალიშვილი სიგარეტს რომ ეწეოდა. მაგრამ მასაც 
ტრადიციების დამცველ მამასავით, თავი ისე ეჭირა, თითქოს ვერაფერს ამჩნევდა. ძალიან 
მსიამოვნებდა ამ „თავის მოკატუნების“ რიტუალის ყურება, რომელის გაგებაც 
ანთროპოლოგებსაც კი გაუჭირდებათ. ეს ფუსუნს ჩემს თვალში კიდევ უფრო მიმზიდველსა და 
საყვარელს ხდიდა და ვხვდებოდი, რომ ყოველ საღამოს ქესქინებთან სწორედ მისი ამგვარი 
მანერების სანახავად დავდიოდი. თუმცა ამ „თავის მოკატუნებაში“ მეც ვმონაწილეობდი, 
რადგანაც მათთან ნამდვილი  სტატუსით კი არ დავდიოდი, ანუ როგორც შეყვარებული, არამედ, 
როგორც შორეული ნათესავი. 

ჩემს არყოფნაში ფუსუნს სიგარეტი ბოლომდე, ფილტრამდე ჩაჰყავდა. ამას ვხვდებოდი 
ნამწვებით, რომლებიც მათთან მისვლისას საფერფლეში მხვდებოდა. სიგარეტის საფერფლეში 
ჩაქრობის მანერით მის ნამწვს ათასისგან გამოვარჩევდი. ერთი რამ შევამჩნიე – ჩემი 
სტუმრობისას ფუსუნი „სამსუნს“, ჩვეულებრივად ბოლომდე კი არ ეწეოდა, არამედ ისე, როგორც 
რომელიმე წვრილ „ულტრა ლაით“ სიგარეტს, ანუ ნახევრამდეც არ მიდიოდა და აქრობდა. ამას 
ზუსტად ისევე აკეთებდა, როგორც  სიბელი  და  მისი მეგობრები, რომლებიც მხოლოდ ამერიკულ 
სიგარეტებს ეწეოდნენ. 

ზოგჯერ სიგარეტს ნერვიულად ჩააქრობდა საფერფლეში, ხანდახან კი ნამწვები მღელვარებაზე 
მეტად მოუთმენლობას გამოხატავდა. არაერთხელ შემიმჩნევია, რომ სიგარეტს დარდიანად 
ეწეოდა, რაც არ მსიამოვნებდა. ერთი-ორჯერ სიგარეტი საფერფლეზე მტკიცედ დააჭირა და ისე 
ჩააქრო. რამდენჯერმე დავინახე, რომ სიგარეტი გველივით გაჭყლიტა, გეგონებოდათ, რაც კი 
გულში მწუხარება ჰქონდა, მას გაატანაო. როდესაც ტელევიზორს უყურებდა ან ჩვენს საუბარს 
უსმენდა, სიგარეტს ისე აქრობდა, რომ საფერფლისკენ არც კი გაიხედავდა. ზოგჯერ კოვზისა თუ 
დოქის ასაღებად ხელის გასათავისუფლებლად სწრაფად იშორებდა სიგარეტს. თუ კარგ 
ხასიათზე იყო, მაშინ სიგარეტს საფერფლეში საჩვენებელი თითის დაჭერით აქრობდა. როცა 
სამზარეულოში საქმიანობდა, ზუსტად ისევე, როგორც მამიდა ნასიბე, სიგარეტს ონკანის წყლით 
აქრობდა და შემდეგ ნაგავში ჩაუძახებდა. 

  

ეს ყოველივე კი ფუსუნის ნამწვებს განსაკუთრებულ ძალასა და მნიშვნელობას ანიჭებდა. 
აპარტამენტ „მერჰამეთში“ ჯიბიდან  ამოვიღებდი  ნამწვებს  და  თითოეულ   მათგანს რომელიმე 
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საგანს ვამსგავსებდი, მაგალითად უთავო კუზიანს, კითხვის ნიშანს,  გემების საკვამლე მილებსა 
და ჭიაყელებს. ხანდახან ნამწვებს უფრო სერიოზულად აღვიქვამდი და მეგონა, რომ ისინი 
რაღაც გაფრთხილებას მაძლევდნენ, ზოგჯერ ვფიქრობდი, რომ ნამწვები ფუსუნის სულის 
მდგომარეობას გამოხატავდა. ამ დროს  ფილტრის ბოლოს შერჩენილ პომადას ვუყურებდი და 
ფუსუნზე ვფიქრობდი. 

მუზეუმის დამთვალიერებელი შეამჩნევს, რომ ჩემი მოგროვილი 4213 ნამწვიდან თითოეულის 
ქვეშ თარიღი მაქვს მითითებული. არ მინდა, რომ მუზეუმის დამთვალიერებლებმა, ეს 
უსარგებლო ინფორმაციად ჩათვალონ. ყოველი სიგარეტის ნამწვის ფორმა იმ გრძნობის 
გამოხატვაა, რასაც ფუსუნი სიგარეტის ჩაქრობისას განიცდიდა. მაგალითად, კინოთეატრ 
„ფერიში“ „დამსხვრეული ცხოვრებანის“ გადაღების დაწყებისას, 1981 წლის 17 მაისს, ფუსუნის 
საფერფლიდან აღებული ეს  სამი მაგრად ჩაჭყლეტილი ნამწვი მარტო იმ საშინელ თვეებს კი არ 
მაგონებს,  არამედ გადაღების დღეებსაც, როდესაც ფუსუნი უხმოდ, დაღონებული იჯდა და თავი  
ისე ეჭირა, თითქოს არაფერი ხდებოდა. 

ამ მაგრად  დაჭყლეტილი  ნამწვებიდან  პირველი  ფუსუნმა  ტელევიზორში   „ტყუილი 
ბედნიერების“ ყურების დროს მოწია. ეპიზოდიც კი მახსოვს: ფილმის  მთავარი გმირი ექრემ 
გუჩლუ, რომელსაც ბარ „ფელურიდან“ კარგად ვიცნობდი   (ერთ დროს წმ. იბრაჰიმის როლის 
შემსრულებელი), თავის ღარიბ შეყვარებულს  ეუბნებოდა: „ნურთენ, ყველაზე დიდი შეცდომა ის 
არის, რომ ცხოვრებისგან სულ  მეტს ვითხოვთ და თავს ბედნიერების უფლებას არ ვაძლევთ“, ამ 
სიტყვების შემდეგ ნურთენს თვალებში ჩახედა და ორივე გაჩუმდა. სწორედ ამ დროს ჩაჭყლიტა 
ფუსუნმა პირველი სიგარეტი. მეორე კი ამ მომენტიდან ზუსტად თორმეტი წუთის შემდეგ   მოწია  
(ფუსუნი  „სამსუნის“  მოწევას საშუალოდ ცხრა წუთს ანდომებდა). 

ზოგიერთ ნამწვს ალუბლის ნაყინის კვალი შერჩენოდა. მისი დანახვისთანავე ქამილ ეფენდი 
მახსენდება, რომელიც საღამოობით თოფჰანესა და ჩუქურჯუმის მოკირწყლულ ქუჩებში 
ზაფხულობით ნაყინს, ზამთრობით კი ჰალვას ყიდდა სამთვალიანი ურიკიდან. ახლაც მესმის მისი 
ყვირილი „ნაააღები!“ და ხელში დაჭერილი დიდი ზარის წკარუნის ხმა. ერთხელ ფუსუნმა 
მითხრა, მახსოვს, ველოსიპედი გამიფუჭდა  და   შესაკეთებლად ხელოსან ბეშირთან მივიტანეთ, 
იქ კი ქამილ ეფენდი დაგვხვდა და  ურიკას ბეშირს არემონტებინებდაო. 

ზაფხულის ცხელ საღამოებში, შემწვარი ბადრიჯნისა და მაწვნის მირთმევის შემდეგ, ხშირად მე 
და ფუსუნი ღია ფანჯარასთან მივდიოდით და სიგარეტით ხელში გარეთ ვიყურებოდით. ასეთ 
დროს ფუსუნს, როგორც წესი, ცალ ხელში საფერფლე ეჭირა, მეორით  კი  სიგარეტ  „სამსუნს“   
ეწეოდა  და  იქვე  აფერფლებდა.    ვუყურებდი   და წარმოვიდგენდი, თითქოს მდიდრულ 
მიღებაზე მყოფი ქალბატონი იყო. შეიძლება ფუსუნი ჩემ გვერდით ფანჯარასთან სიგარეტის 
მოწევისას ამგვარ ვინმეს ბაძავდა   კიდეც, რადგანაც შეეძლო, რიგითი თურქი მამაკაცივით, ანუ 
ჩემსავით, სიგარეტი   გარეთ გადაეფერფლებინა, ხოლო შემდეგ ნამწვი ერთი ხელის 
მოძრაობით   სიბნელეში მოესროლა. მაგრამ, ნურას უკაცრავად, ფუსუნი სიგარეტის მოწევისას 
ცდილობდა, სხვების მანერები არ გაემეორებინა. ვინმეს შორიდან რომ დავენახეთ, იფიქრებდა, 
ესენი ალბათ სადმე დასავლეთში, რომელიღაც მიღებაზე არიან და  ერთმანეთის უკეთ 
გასაცნობად განმარტოვდნენ და საუბრობენო. რატომღაც ერთმანეთს თვალებში არ 
ვუყურებდით და ღია ფანჯრიდან გარეთ ვიხედებოდით.  ძირითადად ცოტა ხნის წინ ნანახ 
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ფილმზე, ზაფხულის ამინდებსა და ეზოში  დამალობანას მოთამაშე ბავშვებზე ვსაუბრობდით. 
ბოსფორის სრუტიდან გვიბერავდა საამო ნიავი, რომელსაც ზღვისა და ჯიქას სასიამოვნო 
სურნელი მოჰქონდა. ამას  ემატებოდა, ფუსუნის  თმის, სხეულისა  და მისი  სიგარეტის დამბნედი 
სუნი. 

ზოგჯერ სიგარეტის ჩაქრობისას, ყველაზე მოულოდნელ დროს, ჩვენი თვალები ერთმანეთს 
შეხვდებოდა. თუკი რომანტიკულ ფილმს ან მეორე მსოფლიო ომის შემზარავ ფაქტებზე 
დოკუმენტურ კადრებს ვუყურებდით, ფუსუნი სიგარეტს უაზროდ უკიდებდა და 

  

აქრობდა. ამ დროს ერთმანეთს რომ შევხედავდით, მაშინვე გვახსენდებოდა ჩემი მათთან 
სტუმრობის ნამდვილი მიზეზი. შემდეგ, როცა შორიდან გემის საყვირის ხმას გავიგონებდი, ჩემს 
ცხოვრებასა და ილუზიებზე ფიქრს გემის მგზავრების თვალით ვიწყებდი. 

ზოგ საღამოს მხოლოდ ერთ, ხანდახან კი რამდენიმე სიგარეტის ნამწვს ვიღებდი, აპარტამენტ    
„მერჰამეთში“    მიმქონდა   და   მათი   დათვალიერებისას    წარსულის 

„გაელვებები“ მახსენდებოდა. სწორედ სიგარეტებმა მიმახვედრა, რომ ეს  მოგროვილი ყველა 
ნივთი ჩემთვის იგივე იყო, რაც არისტოტელესთვის წამები. 

აპარტამენტ „მერჰამეთში“ მიტანილი ნივთების არათუ ხელში აღება, მათი ერთი თვალის 
გადავლებაც კი ფუსუნის სახლში გატარებულ საღამოებს მახსენებდა. ყოველი ნივთი – 
ფაიფურის სამარილე, სათითე, კონსერვის გასახსნელი თუ სამზარეულოდან მალულად 
აღებული მზესუმზირას ზეთის ბოთლი – ჩემთვის წარმოადგენდა ცალკეულ  მომენტებს, 
რომლებიც, წლები რომ გავიდა, ზოგადად დროდ გადაიქცა. „მერჰამეთში“  მოგროვილი 
თითოეული ნივთი ზედმიწევნით მახსენებდა, თუ რას ვაკეთებდი ამა თუ იმ დღეს ფუსუნის ოჯახში 
ვახშმობისას. 

 

69. ზოგჯერ 

ზოგჯერ არაფერს ვაკეთებდით და უხმოდ ვისხედით. ზოგჯერ თარიქ ბეის ჩვენსავით 
ბეზრდებოდა ტელევიზიის გადაცემები და ცალი თვალით გაზეთს კითხულობდა. ზოგჯერ 
დაღმართზე სწრაფად მიმავალი მანქანის სიგნალის ხმას რომ გავიგონებდით, ყველანი 
ვჩუმდებოდით და ყურს ვუგდებდით. ზოგჯერ წვიმის წვეთების წკაპუნს ვუსმენდით. ზოგჯერ 

„ძალიან ცხელაო“ ვამბობდით. ზოგჯერ მამიდა ნასიბეს ავიწყდებოდა,  საფერფლეში სიგარეტი 
რომ ჰქონდა და სამზარეულოში ახალს უკიდებდა. ზოგჯერ  ფუსუნის ხელებს ყველასგან 
მალულად ათი-თხუთმეტი წამით ვაშტერდებოდი და  მისით კიდევ უფრო აღვფრთოვანდებოდი. 
ზოგჯერ ტელევიზიით იმის რეკლამას  გადმოსცემდნენ, რასაც იმწუთას მივირთმევდით. ზოგჯერ 
აფეთქებების ხმა გვესმოდა.  ზოგჯერ მამიდა ნასიბე, ხანაც ფუსუნი მაგიდიდან დგებოდნენ და 
ღუმელს ერთი-ორ  ნახშირს შეუკეთებდნენ. ზოგჯერ ვფიქრობდი, შემდეგი სტუმრობისას ფუსუნს 
თმის  სამაგრს კი არა, სამაჯურს ვაჩუქებ-მეთქი. ზოგჯერ ფილმის ყურებას თავს ვანებებდი  და 
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ნიშანთაშიში გატარებულ სკოლის წლებს ვიხსენებდი. ზოგჯერ მამიდა ნასიბე  გვეტყოდა, ცაცხვს 
მოგიხარშავთო. ზოგჯერ ფუსუნი ისე ლამაზად დაამთქნარებდა,   მეგონა ყველაფერი დაივიწყა 
და დალხენილ ცხოვრებას თავის სულის სიღრმიდან ისე ექაჩება, როგორც ზაფხულის ცხელ 
დღეებში ჭიდან სათლით ცივ წყალს-მეთქი. ზოგჯერ ჩემს თავს ვეუბნოდი, უკვე დროა, ადგე და 
წახვიდე-მეთქი. ზოგჯერ ღამის სიჩუმეს ქვედა სართულზე გვიანობამდე მომუშავე სადალაქოს 
დარაბების დახურვის ხმა არღვევდა. ზოგჯერ წყალი წყდებოდა და ორი დღე არ მოდიოდა. 
ზოგჯერ ღუმელში  ცეცხლი ისე გიზგიზებდა, რომ გვეგონა, იქ რაღაც იდუმალი ძალა 
მოძრაობდა.     ზოგჯერ  მამიდა  ნასიბე   მეუბნებოდა,   რაკიღა ზეითუნისზეთიანი ლობიო  
მოგეწონა, სანამ გათავებულა, ხვალ ისევ გვესტუმრეო. მეც მეორე საღამოს  აუცილებლად 
ვვახშმობდი ქესქინებთან. ზოგჯერ ამერიკა-რუსეთის კონფლიქტზე, ცივ ომზე, ბოსფორის 
სრუტეზე გამავალ გემებსა და მარმარილოს ზღვაში მოცურავე   ამერიკულ წყალქვეშა ნავებზე 
ვსაუბრობდით. ზოგჯერ მამიდა ნასიბე წუწუნებდა, უი, დღეს როგორ ცხელაო. ზოგჯერ ფუსუნის 
მეოცნებე სახეს შევხედავდი და ვხვდებოდი, რომ რომელიღაც შორ ქვეყანაში მოგზაურობას 
ნატრობდა. მეც მინდოდა, მის საოცნებო ადგილას წასვლაზე მეფიქრა, მაგრამ ჩემი 
მდგომარეობა და ცხოვრება არ მაძლევდა საშუალებას, მომავლისთვის იმედიანად მეცქირა. 
ზოგჯერ მაგიდაზე დაწყობილი ნივთები ჩემს თვალში მთებად, ხეებად, პლატოებად და ხევებად 
გარდაიქცეოდა. ზოგჯერ, როცა ტელევიზიით რამე სასაცილოს გადმოსცემდნენ, ყველანი 
გულით ვხარხარებდით. ზოგჯერ კი ისეთ სერიოზულ რამეს გვიყვებოდნენ, რომ ჩვენი ცხოვრება 
მათ ფონზე უმნიშვნელო ხდებოდა. ზოგჯერ ნერვები მეშლებოდა, როდესაც მეზობლის ბავშვი 
ალი ფუსუნს კალთაში უჯდებოდა და ეფერებოდა. ზოგჯერ თარიქ ბეისთან კაცური საუბარი 
მქონდა ეკონომიკაზე. ზოგჯერ ფუსუნი ზედა სართულზე ადიოდა 

  

და იქიდან დიდხანს აღარ ჩამოდიოდა, რაზედაც ძალიან ვნერვიულდებოდი. ზოგჯერ 
ტელეფონზე სხვაგან ხვდებოდნენ. ზოგჯერ მამიდა ნასიბე გვეუბნებოდა, იქით სამშაბათს გოგრის 
ტკბილეულს მოგიმზადებთო. ზოგჯერ სამი-ოთხი ახალგაზრდა აღმართს ამოივლიდა და 
საფეხბურთო ჰიმნის სიმღერით თოფჰანეს გზას გაუყვებოდა. ზოგჯერ ფუსუნს ღუმელში ნახშირის 
შეყრაში ვეხმარებოდი. ზოგჯერ ვხედავდი, სამზარეულოში შავი ტარაკანი გზააბნეული რომ 
დარბოდა. ზოგჯერ ვგრძნობდი, რომ ფუსუნი მაგიდის ქვეშ შიგადაშიგ ჩუსტს იხდიდა. ზოგჯერ 
გუშაგი ზუსტად ჩვენი კარების წინ დაუსტვენდა. ზოგჯერ მე და ფუსუნი წამოვდგებოდით და 
კედლის კალენდრის ძველ ფურცლებს ვხევდით. ზოგჯერ, როცა არავინ მიყურებდა, ერთ კოვზ 
ჰალვას ვიმატებდი. ზოგჯერ ტელევიზორში გამოსახულება ფუჭდებოდა, ამ დროს თარიქ ბეი 
ამბობდა, შვილო, იქნებ რამე მოუხერხოო. ფუსუნი წამოდგებოდა და ტელევიზორის უკან 
რომელიღაცა ღილაკს თითს აჭერდა. ზოგჯერ, ამ სიგარეტსაც მოვწევ და წავალ-მეთქი, 
ვამბოდი. ზოგჯერ დროის შეგრძნებას ვკარგავდი და მხოლოდ იმ კონკრეტული მომენტით 
ვცხოვრობდი. ზოგჯერ მეგონა, რომ ხალიჩების მიკრობებს, პარაზიტებსა და მწერებს ვხედავდი. 
ზოგჯერ გადაცემებს შორის ფუსუნს მაცივრიდან ცივი წყალი მოჰქონდა, ხოლო თარიქ ბეი ზედა 
სართულზე ტუალეტში მიდიოდა. ზოგჯერ ქვაბში „ტყუილი“ ტოლმა კეთდებოდა ყაბაყით, 
პომიდვრით, ბადრიჯნითა და წიწაკით, რომელსაც მთელი ორი დღე ვჭამდით. ზოგჯერ 
ვახშმობის შემდეგ ფუსუნი მაგიდიდან წამოდგებოდა, იადონ  ლიმონის გალიასთან მივიდოდა 
და მეგობრულად ესაუბრებოდა. რატომღაც ისეთი  გრძნობა მეუფლებოდა, რომ ჩიტს კი არა,  მე  
მელაპარაკებოდა. ზოგიერთ  ზაფხულის საღამოს, ფანჯრიდან შემოფრენილი ფარვანა 
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ელექტრონათურის  გარშემო გიჟივით ტრიალებდა. ზოგჯერ მამიდა ნასიბე ახლად გაგონილ 
უბნის ჭორს გვიყვებოდა, მაგალითად, გვეტყოდა, რომ ელექტრიკოს ეფეს მამა ერთ დროს 
ცნობილი ყაჩაღი ყოფილაო. ზოგჯერ მავიწყდებოდა, სად ვიყავი, თავი მარტო მეგონა, და 
ფუსუნს დიდხანს სიყვარულით ვუმზერდი. ზოგჯერ ქუჩაში მანქანა ისე ჩუმად გაივლიდა, რომ  მის 
არსებობას მხოლოდ ფანჯრის მინების მცირედი ვიბრაციით ვხვდებოდით. ზოგჯერ მეჩეთ 
ფურუზაღადან ეზანის[35] ხმა ისმოდა. ზოგჯერ ფუსუნი უეცრად მაგიდიდან  წამოდგებოდა და 
ფანჯრიდან ისე აღელვებული გაიხედავდა, გეგონება ვინმეს  მოსვლას ელოდებაო, რაზეც 
ძალიან ვბრაზდებოდი. ზოგჯერ ტელევიზორის     ყურებისას სხვა   რამეზე   ვფიქრობდი,   
მაგალითად, წარმოვიდგენდი, რომ  ყველანი გემის რესტორნის შემთხვევით გაცნობილი 
მგზავრები ვიყავით. ზოგჯერ  მამიდა ნასიბე „თემიზ იშ“ მარკის მწერების შესასხურებელს ზედა 
სართულზე     გაუშვებდა, საიდანაც გაბრუებული  ბუზები  სასადილო  ოთახში 
ჩამოფრინდებოდნენ და აქ იხოცებოდნენ. ზოგჯერ მამიდა გვიყვებოდა ირანის დედოფალ 
სურეიას ევროპულ ცხოვრებაზე, რომელსაც უშვილობის გამო შაჰი გასცილებია. ზოგჯერ თარიქ 
ბეი ტელევიზორის ყურებისას ამბობდა, რით ვერ მოვიშორეთ ეს საზიზღარი კაციო. ზოგჯერ 
ფუსუნს ზედიზედ ორი დღე ერთი და იგივე კაბა ეცვა, თუმცა მე მაინც განსხვავებულად 
მეჩვენებოდა. ზოგჯერ მამიდა ნასიბე გვეტყოდა, აბა, ნაყინი ვის უნდაო? ზოგჯერ ვხედავდი, რომ 
წინა სახლის ფანჯარაში ვიღაცა სიგარეტს ეწეოდა. ზოგჯერ შემწვარ ქაფშიას მივირთმევდით. 
ზოგჯერ ვხედავდი, რომ ქესქინებს სამართლიანობისა გულით სჯეროდათ და სწამდათ, რომ 
დამნაშავეებს ამქვეყნად ან იმქვეყნად აუცილებლად მიეზღვებოდათ. ზოგჯერ მეჩვენებიოდა, 
რომ ჩემ გამო მაგიდასთან თავისუფლად ვერ ისხდნენ, ხანაც პირიქით, ვთვლიდი, რომ ყველანი 
თავს კომფორტულად ვგრძნობდით. ზოგჯერ მამიდა ნასიბეს, ტელევიზორის ყურებაში 
გართულს, სიგარეტის მოკიდების შემდეგ ასანთის ჩაქრობა იქამდე ავიწყდებოდა, ვიდრე თითი 
არ დაეწვებოდა. ზოგჯერ ღუმელში გამომცხვარ მაკარონს მივირთმევდით. ზოგჯერ იეშილჩამში 
აეროპორტში დაშვებისას თვითმფრინავი თავზე ხმაურით გადაგვიფრენდა. ზოგჯერ ფუსუნს 
პერანგიდან მაღალი კისერი და მკერდის ზედა ნაწილი მოუჩანდა. მე კი ტელევიზორის 
ყურებისას ვცდილობდი, რომ თვალი მისი თეთრი გულმკერდისკენ არ გამპარვოდა. ზოგჯერ, 
„ფუსუნ, ხატვის საქმე როგორ მიგიდის-მეთქი?“   ვეკითხებოდი. ზოგჯერ ტელევიზორში 
იტყოდნენ, მოთოვსო, მაგრამ არ   გათოვდებოდა. ზოგჯერ ნავთობმზიდი ტანკერის ტკივილიანი 
საყვირის ხმა ისმოდა.  ზოგჯერ სადღაც შორს იარაღს ისროდნენ. ზოგჯერ გვერდითა მეზობელი 
ისე მაგრად მიაჯახუნებდა კარს, რომ ჩემ უკან კარადაში ჭიქები აწკრიალდებოდა. ზოგჯერ, 
ტელეფონის ხმას რომ გაიგონებდა, იადონი ლიმონი შეეხმიანებოდა, რადგანაც მას თავის მოძმე 
ჩიტად ჩათვლიდა ხოლმე, ამაზე კი ყველას გვეცინებოდა. ზოგჯერ   ვინმე ცოლ-ქმრის 
სტუმრობისას, თავს უხერხულად ვგრძნობდი. ზოგჯერ თარიქ ბეი ადგილიდან აჰყვებოდა ხოლმე 
უსქუდარის 

  

მუსიკალური საზოგადოების ქალთა გუნდის შესრულებულ სიმღერას. ზოგჯერ ვიწრო ქუჩაზე 
საპირისპირო მიმართულებით მოძრავი ორი მანქანის მძღოლები ჯიუტად არ უთმობდნენ გზას 
ერთმანეთს, ამას კი გინება მოჰყვებოდა, რაც საბოლოოდ ცემა-ტყეპაში გადაიზრდებოდა. 
ზოგჯერ სახლშიც და მთელ უბანშიც ჯადოსნური სიჩუმე სუფევდა. ზოგჯერ ქესქინებთან 
ღვეზლები, თევზის მარინადი და სკუმბრია მიმქონდა. ზოგჯერ, დღეს საშინელი სიცივეაო, 
ვამბობდით. ზოგჯერ თარიქ ბეი სადილის შემდეგ ჯიბიდან „ფერაჰის“ მარკის პიტნის კამფეტებს 
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ამოიღებდა და ღიმილით ყველას  დაგვირიგებდა. ზოგჯერ სახლის კარებთან ორი კატა ჯერ 
კნაოდა, შემდეგ კი  ჩხუბობდა. ზოგჯერ ფუსუნი ჩემს ნაჩუქარ ბროშსა თუ საყურეს მიტანისთანავე 
იკეთებდა. მე კი ჩავჩურჩულებდი, როგორ გიხდება-მეთქი. ზოგჯერ ტელევიზიით ნანახი  
ჩახუტებისა და კოცნის სცენა ჩვენზე ისეთ გავლენას ახდენდა, რომ გვავიწყდებოდა, სად ვიყავით. 
ზოგჯერ მამიდა ნასიბე გვეტყოდა, სადილს მარილი დავაკელი, ამიტომაც ყველამ გემოვნებით 
დაუმატეთო. ზოგჯერ შორს ჭექა-ქუხილის ხმა ისმოდა. ზოგჯერ ძველი გემის გამკივანი საყვირი 
გულს გვიწვრილებდა. ზოგჯერ ტელევიზორში   რომელიმე ფილმში, სარეკლამო რგოლსა თუ 
სერიალში ვნახულობდით ვინმე ნაცნობ მსახიობს, რომელთანაც ბარ „ფელურიდან“ 
გაშინაურებული ვიყავით. ამ   დროს მინდოდა, ფუსუნისთვის თვალებში ჩამეხედა, მაგრამ მზერას 
მარიდებდა.  ზოგჯერ ელექტროენერგიას რთავდნენ და სიბნელეში მხოლოდ ჩვენი სიგარეტების  
წითელ წვერებს ვხედავდით. ზოგჯერ ჩვენს კარებთან ვიღაც გამვლელი ღიღინ-ღიღინით 
ჩაივლიდა. ზოგჯერ „ღმერთო, დღეს რა ბევრი სიგარეტი  მოვწიეო“, იტყოდა მამიდა ნასიბე. 
ზოგჯერ ფუსუნის ტანს მივაშტერებოდი. ზოგჯერ  თავს ძალას ვატანდი, რომ მისკენ აღარ 
გამეხედა. ზოგჯერ საშინელი სიჩუმე  დაისადგურებდა და 

„სადღაც რაღაც მოხდაო“, იტყოდა მამიდა  ნასიბე.  ზოგჯერ  თარიქ ბეის  სანთებელა 
უფუჭდებოდა და ვფიქრობდი, დროა, ახალი ვუყიდო-მეთქი. ზოგჯერ  მამიდა ნასიბე 
სამზარეულოში რამის გამოსატანად გადიოდა, დაბრუნებისას კი, ფილმში რა მოხდაო, 
კითხულობდა. ზოგჯერ დალგიჩის ქუჩიდან, ჩვენი სახლის წინ,  ცოლ-ქმრის ჩხუბის ხმა გვესმოდა, 
ყველანი ვიძაბებოდით, რადგანაც ვხვდებოდით,  რომ კაცი ცოლს სცემდა. ზოგჯერ  ზამთარში  
სასმელ  „ბოზას“ დამტარებელი  ზარის რეკვით ჩამოივლიდა და დაიყვირებდა: „ბოოო-ზააა!“. 
ზოგჯერ მამიდა  ნასიბე, „დღეს კარგ ხასიათზე ხარო“, მეტყოდა. ზოგჯერ თავს ძლივს ვიკავებდი,   
რომ ფუსუნს არ შევხებოდი. ზოგჯერ, განსაკუთრებით ზამთრობით, ქარი  ამოვარდებოდა და 
კარებებს აჯახუნებდა. ზოგჯერ ზაიმზე, სიბელსა და ძველ მეგობრებზე ვფიქრობდი. ზოგჯერ 
სუფრას ბუზები დაეხვეოდნენ, რაც მამიდა ნასიბეს ანერვიულებდა. ზოგჯერ მამიდა მაცივრიდან 
თარიქ ბეის თხოვნით მინერალურ წყალს  გამოიღებდა და თქვენც გინდათო? გვკითხავდა. 
ზოგჯერ, სანამ თერთმეტი  შესრულდებოდა, ქუჩაში გუშაგის სასტვენის ხმა ისმოდა. ზოგჯერ 
უდიდესი სურვილი მიპყრობდა, რომ ფუსუნისთვის მეთქვა, „ძალიან მიყვარხარ-მეთქი“, მაგრამ 
ამ წადილს   სიგარეტის მოკიდებით  ვიხშობდი.  ზოგჯერ  ვამჩნევდი,  რომ  წინა  ჯერზე მოტანილი 
იასამნები ისევ ვაზაში ეწყო. ზოგჯერ წინა სახლიდან რომელიმე მეზობელი ფანჯარას 
გამოაღებდა და ნაგავს ქუჩაში გადაუძახებდა. ზოგჯერ მამიდა ნასიბე კითხულობდა, „ამ ქაბაბს  
ვინ  შეჭამსო“.  ზოგჯერ,  როცა ტელევიზორში  გენერლებს დავინახავდი, ჯარში ყოფნის დრო 
მახსენდებოდა. ზოგჯერ მთელი ძალით  ვგრძნობდი, რომ მარტო მე კი არა, ყველანი 
უმნიშვნელოები ვიყავით. ზოგჯერ  მამიდა ნასიბე გვეკითხებოდა, „აბა, თუ გამოიცნობთ, დღეს რა 
ტკბილეული გვაქვსო“. ზოგჯერ თარიქ ბეის ხველება აუვარდებოდა, ფუსუნი მაშინვე   
წამოფრინდებოდა და მამას წყალს მოუტანდა. ზოგჯერ ფუსუნი, წლების წინ რომ ვაჩუქე, იმ 
ქინძისთავს დაიბნევდა. ზოგჯერ მეგონა, ტელევიზორში რასაც   გვიჩვენებდნენ, იმას კი არა, სულ 
სხვა რამეს გადმოსცემდნენ. ზოგჯერ ფუსუნი   ტელევიზორში ნანახ ვინმე თეატრის მოღვაწეზე, 
მწერალსა თუ პროფესორზე   მისვამდა შეკითხვებს. ზოგჯერ სუფრიდან დასვრილი თეფშები 
სამზარეულოში მეც გამქონდა. ზოგჯერ სუფრასთან ბუზის გაფრენის ხმასაც კი გაიგონებდი, 
რადგანაც ყველას პირი გვქონდა გამოტენილი. ზოგჯერ ერთ-ერთი ჩვენგანი დაამთქნარებდა და   
მერე სხვებსაც გადაედებოდათ. როცა ამას შევამჩნევდით, ვიცინოდით და    ვმხიარულდებოდით.  
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ზოგჯერ  ფუსუნი   რომელიმე  ფილმში  ისე ჩაერთვებოდა, რომ გულით მინდოდა, იმ ფილმის 
მთავარი გმირი ვყოფილიყავი. ზოგჯერ შემწვარი ხორცის სუნი სახლიდან შუაღამემდე არ 
გადიოდა. ზოგჯერ თავს უბედნიერესად ვთვლიდი მხოლოდ იმის გამო, რომ ფუსუნის გვერდით 
ვიჯექი. ზოგჯერ ვიტყოდი, მოდი ერთ საღამოს ბოსფორზე ვივახშმოთ-მეთქი. ზოგჯერ მეგონა, 
რომ ჩვენი მაგიდის იქით ცხოვრება  წყდებოდა.  ზოგჯერ  ტელევიზორში  მოსმენილ  
ინფორმაციას ფართოდ 

  

გავშლიდით და ვკამათობდით კიდეც, მაგალითად, ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა: 
არგენტინაში ერთ-ერთი მეფის დაკარგული საფლავი, მარსზე ჩატარებული გადაღებები, 
რამდენი ხანი შეუძლია ადამიანს ზღვის ფსკერზე ამოუსუნთქავად გაჩერება, რატომ არის 
სტამბოლში მოტოციკლით მგზავრობა საშიში და ა.შ. ზოგჯერ საშინელი ქარი ამოვარდებოდა, 
ფანჯრებს აახმაურებდა და ღუმელის საკვამურიდანაც უცნაური ხმა მოისმოდა. ზოგჯერ თარიქ 
ბეი იხსენებდა, როგორ შემოვიდა მეჰმედ ფათიჰი[36] ჩვენგან ორმოცდაათი მეტრის 
მოშორებით, ბოღაზქესენის პროსპექტიდან ოქროს რქაში და შემდეგ  აღფრთოვანებით  
აღნიშნავდა  „წარმოგიდგენია,  ამის  შემძლე   კაცი   მაშინ მხოლოდ ცხრამეტი წლის იყოო“. 
ზოგჯერ ფუსუნი სადილობის შემდეგ წამოდგებოდა და იადონის გალიასთან მივიდოდა. ცოტა 
ხნის შემდეგ მეც მის გვერდით აღმოვჩნდებოდი. ზოგჯერ ჩემს თავს ვეუბნებოდი, კიდევ კარგი, 
რომ დღეს მოვედი-მეთქი. ზოგჯერ თარიქ ბეის სათვალე, გაზეთი ან ლატარიის ბილეთი ზედა 
სართულზე რჩებოდა და ფუსუნს მის ჩამოტანას სთხოვდა. მამიდა ნასიბე კი ქალიშვილს 
მიაძახებდა, სინათლე ანთებული არ დაგრჩესო. ზოგჯერ მამიდა ნასიბე იტყოდა, მალე  პარიზში 
ჩვენი შორეული ნათესავის ქორწილი იქნებაო. ზოგჯერ თარიქ ბეი, აბა გაჩუმდითო, გვეტყოდა 
და თვალებს ჭერში აღაპყრობდა. ჩვენ კი ჭრიალის ხმას  გავიგონებდით. პირველად 
შევშფოთდებოდით კიდეც, ნეტავ ზემოთ თაგვი ან ქურდი ხომ არ შეიპარაო. ზოგჯერ მამიდა 
ნასიბე მეუღლეს ჰკითხავდა, ტელევიზორის ხმა ხომ გესმის, საყვარელოო, რადგანაც ასაკის 
მატებასთან ერთად თარიქ ბეის სმენა  აკლდებოდა. ზოგჯერ უხერხული სიჩუმე ჩამოვარდებოდა. 
ზოგჯერ თოვდა და ფანჯრების რაფები და ტროტუარები იყინებოდა. ზოგჯერ მაშხალებს 
ისროდნენ და ყველანი მაგიდიდან წამოვცვივდებოდით და ნაირფერად აბრჭყვიალებულ ცას  
გავცქეროდით, ფანჯრიდან კი დენთის სუნი შემოდიოდა. ზოგჯერ მამიდა ნასიბე მკითხავდა, ჭიქა 
შეგივსოთ, ქემალ ბეიო? ზოგჯერ ფუსუნს ვეტყოდი, წამო, ნახატი მიჩვენე- მეთქი და ყოველთვის, 
როდესაც ფუსუნის ნახატს ვუყურებდი, ვხვდებოდი, რომ ძალიან ბედნიერი ვიყავი. 
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70. „დამსხვრეული ცხოვრებანი“ 

ერთი კვირა იყო გასული, რაც აკრძალვის დრო ღამის თერთმეტ საათზე გადაიტანეს, როდესაც 
თერთმეტის ნახევარზე სახლში ფერიდუნი მოვიდა. ამბობდა, ფილმის გადასაღებ მოედანზე 
მძინავსო. კარგა ხანი იყო, სახლში არ გაეთია ღამე. შინ გალეშილი მთვრალი შემოვიდა, 
უბედური და დარდიანი ჩანდა. მაგიდასთან რომ დაგვინახა, თავს ძალა დაატანა და ერთი-ორი 
სიტყვა გვითხრა ზრდილობიანად. მაგრამ ჩვენთან დიდხანს არ გაჩერებულა. ფუსუნს 
უცხოეთიდან დაბრუნებული დამარცხებული ჯარისკაცივით შეხედა თვალებში. ბევრი არ 
ულაპარაკია, წამოდგა და ზევით ავიდა. ვითარება მოითხოვდა, რომ ფუსუნი მეუღლეს 
გაჰკიდებოდა, მაგრამ არც კი განძრეულა. 

თვალებში შევხედე და დავაკვირდი. ფუსუნმა უხერხულობისგან თავის დასაღწევად სიგარეტს 
მოუკიდა (ამ დროს ნაფაზს თარიქ ბეისგან მალულად უკვე აღარ არტყამდა). მაგრამ მალევე 
ჩააქრო. ადგომა და წასვლა მინდოდა, მაგრამ ვერ მივდიოდი. აკი მეგონა, რომ დიდი ხნის წინ 
გამოვჯანმრთელდი, როგორც ჩანს ავადმყოფობა შემიბრუნდა. 

თერთმეტს ცხრა წუთი აკლდა. ფუსუნმა „სამსუნის“ კოლოფიდან კიდევ ერთი სიგარეტი ამოიღო, 
მძიმე მოძრაობით პირში ჩაიდო და დაკვირვებით შემხედა. მზერით ერთმანეთს იმდენი რამ 
ვუთხარით, რომ გვეგონა, მთელი საღამო ვისაუბრეთ. ხელმა თავისით აიღო სანთებელა და 
ფუსუნის ტუჩებთან მიიტანა მოსაკიდებლად. ფუსუნი  დაიბნა, რადგანაც ასეთი მანერა თურქ 
მამაკაცებს მხოლოდ უცხოურ ფილმებში უნახავთ და სანთებელიან ხელზე ხელი მომკიდა. 

შემდეგ მეც მოვუკიდე სიგარეტს და ისე გავაბოლე, თითქოს განსაკუთრებული არაფერი 
მომხდარიყოს. მამიდა ნასიბე ყველაფერს ხვდებოდა, მაგრამ მდგომარეობის სერიოზულობამ 
დააფრთხო და ხმას არ იღებდა. თარიქ ბეი კი ფიქრობდა, შექმნილი 

  

უხერხული მდგომარეობა შეემჩნია თუ არა. სახლიდან თორმეტის ათ წუთზე გავედი. იმ ღამით 
მივხვდი, რომ ფუსუნმა მე ამირჩია და ბოლოს და ბოლოს დავქორწინდებოდით. ისეთი 
ბედნიერი ვიყავი, რომ დამავიწყდა, კომენდანტის საათში სიარულით საფრთხეს მარტო საკუთარ 
თავს კი არა, ჩეთინ ეფენდისაც რომ ვუქმნიდი. ჩეთინ ეფენდი, თეშვიქიეს გამზირზე მტოვებდა, 
შემდეგ მანქანას იქვე შაირ ნიგარის ქუჩის გარაჟში აყენებდა, თავად კი ფეხით შუკებით თავის 
ბარაკამდე მიდიოდა ყველასგან მალულად. იმ ღამით ბავშვივით ვიყავი გახარებული და 
ბედნიერებისგან ვერ დავიძინე. 

შვიდი  კვირის  შემდეგ,  ბეიოღლუში,   კინოთეატრ   „სარაიში“ შედგა   „დამსხვრეულ 
ცხოვრებათა“ პრემიერა, რომელსაც არ დავსწრებივარ, რადგანაც ის საღამო ქესქინების ოჯახში 
გავატარე. ისე, პრემიერას, წესით, მარტო მე, პროდიუსერი, კი არა (კინოკომპანია 

„ლიმონფილმის“ აქციების უდიდესი ნაწილიც ხომ მე მეკუთვნოდა), არამედ რეჟისორის 
მეუღლის სტატუსით ფუსუნიც უნდა დასწრებოდა. არც ერთმა არ  ვისურვეთ წასვლა. ფუსუნს 
მიზეზის მოძებნა არც კი დასჭირვებია, რადგანაც  ქმართან იყო ნაჩხუბარი. ფერიდუნი მთელი 
ზაფხულის განმავლობაში სახლში თითქმის არ მოსულა. სავარაუდოდ, ფაფათიასთან ერთად 
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ცხოვრობდა. ჩუქურჯუმაში მხოლოდ  ორ კვირაში ერთხელ თუ შემოივლიდა და ისიც მარტო 
წიგნების, პერანგებისა და პირადი ნივთების ასაღებად. ეს მამიდა ნასიბეს მინიშნებებით შევიტყვე. 
მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაინტერესებდა, ამ „აკრძალულ“ თემაზე საუბრისგან თავს 
ვიკავებდი. როგორც ფუსუნის გამოხედვიდან და, ზოგადად, სიტუაციიდან ვხვდებოდი,  ფუსუნმა 
ყველას აუკრძალა ამაზე ლაპარაკი. თუმცა მამიდა ნასიბემ მაინც მითხრა,  ფერიდუნის ერთ-
ერთი მოსვლის დროს ცოლ- ქმარმა იჩხუბაო. 

ჩემი ვარაუდით, თუკი ფილმის პრემიერაზე მივიდოდი, ფუსუნი ამას აუცილებლად შეიტყობდა 
გაზეთებიდან და ეწყინებოდა. არადა, როგორც ფილმის პროდიუსერი, ვალდებული ვიყავი, 
დავსწრებოდი. ამიტომაც ნაშუადღევს ჩემს მდივან ზეინაბ ჰანიმს კინოკომპანია „ლიმონში“ 
დავარეკვინე და ვათქმევინე, ქემალ ბეის დედა ავად გაუხდა და სახლიდან ვერ გამოდისო. 

ფილმ „დამსხვრეულ ცხოვრებათა“ პრემიერის  საღამოს  წვიმდა.  ჩეთინს   ვუთხარი, ქესქინებთან 
თოფჰანეს გზით კი არა, თაქსიმისა და გალათასარაის გავლით წამიყვანე- მეთქი. ბეიოღლუში 
კინოთეატრ „სარაისთან“ რომ გავიარეთ, სველი  ფანჯრებიდან, ძვირფას ტანსაცმელში 
გამოწყობილი რამდენიმე ქოლგიანი ადამიანი  და „ლიმონის“ ფინანსებით დაბეჭდილი აფიშები 
დავინახე. თუმცა ეს ყველაფერი  არ ჰგავდა იმას, რაზედაც წლების წინ ვოცნებობდი. კინოთეატრ 
„სარაიში“ ფუსუნის  ფილმის პრემიერა სულ სხვანაირი წარმომედგინა. 

საღამოს ქესქინებთან ვახშმობისას ამ თემაზე კრინტიც არ დაგვიძრავს. ყველანი – თარიქ ბეი, 
მამიდა ნასიბე, ფუსუნი და, რაღა თქმა უნდა, მეც  –  სიგარეტს   სიგარეტზე ვუქშუტუნებდით. 
მივირთვით ხორციანი მაკარონი, ჯაჯიკი[37], პომიდვრის სალათი, ყველი და ნაყინი „ომური“, 
რომელიც ნიშანთაშიში ვიყიდე და   მიტანისთანავე მაცივრის საყინულეში შევინახე. საღამოს 
განმავლობაში ხშირად  ვდგებოდით და ფანჯრიდან წვიმასა და ჩუქურჯუმის დაღმართიდან 
ჩამონადენ ნიაღვარს ვუყურებდით. ერთი-ორჯერ ვიფიქრე, ფუსუნს ვკითხავ, ხატვის საქმე   
როგორ მიგიდის-მეთქი, მაგრამ მკაცრი გამომეტყველება და აზიდული წარბები  
მაგრძნობინებდა, რომ ეს კითხვა უადგილო იქნებოდა. 

კრიტიკოსების   ქარცეცხლის    მიუხედავად,    ფილმს  „დამსხვრეული    ცხოვრებანი“ 
აღფრთოვანებით შეხვდნენ, როგორც სტამბოლელი, ისე      პროვინციელი კინომოყვარულები 
და გაყიდვის თვალსაზრისით ყველანაირი   რეკორდი მოხსნა. ფაფათიას უბედურ ცხოვრებას 
ეძღვნებოდა ფილმის ბოლო ორი სიმღერა, რომელზეც, განსაკუთრებით პროვინციებში, ქალები 
ცრემლებს ღვრიდნენ. კინოთეატრების ნესტიანი და უჰაერო დარბაზებიდან 
თვალებდასიებულები  გამოდიოდნენ ახალგაზრდებიცა და მოხუცებიც. მაყურებელზე ძალიან 
იმოქმედა ბოლოსწინა სცენამ, სადაც ფაფათია თხოვნა- ვედრების მიუხედავად, კლავს მდიდარს, 
რომელმაც ის, თითქმის ბავშვი, გააუპატიურა. ამ კაცის როლს ასრულებდა ბარ  „ფელურიდან“ 
ჩვენი მეგობარი ექრემ ბეი, რომელიც ძირითადად ბიზანტიელი მღვდლებისა და სომხური 
საიდუმლო საზოგადოების წევრებს განასახიერებდა. ხალხი  ისე აღშფოთებულა ფილმში მისი 
როლით, რომ ექრემ   ბეი 

  

ერთხანს სახლიდან ვერ გამოდიოდა, რადგანაც ქუჩაში რომ ხვდებოდნენ, ლანძღავდნენ და 
სცემდნენ კიდეც. ფილმის სიუჟეტი იშლებოდა ე.წ. „ტერორის წლებში“, ანუ სამხედრო 
გადატრიალების წინა პერიოდში, ამიტომაც კინოსურათი საზოგადოებამ კარგად მიიღო. 

-308- 
 



ფილმმა „დამსხვრეული ცხოვრებანი“ მარტო კინოდარბაზები კი არა, ბარი „ფელურიც“ 
გამოაცოცხლა. ხალხს უკვე იმედი გაუჩნდა,  კინოინდუსტრია   ისევ ძველ ფორმას იბრუნებსო და 
ამის გამო ყოველდღე ცდილობდა „ფელურში“  შევლას, რადგანაც ეს უკანასკნელი 
კინოინდუსტრიის ერთგვარ ბაზარს  წარმოადგენდა. ოქტომბრის ბოლოს, ერთ წვიმიან საღამოს, 
აკრძალვამდე ორი  საათით ადრე ფერიდუნის დაჟინებით  ბარ 

„ფელურს“    ვესტუმრე,    სადაც   დავინახე,    როგორ   ამიმაღლა  ფილმმა    დამსწრე 
საზოგადოების თვალში ავტორიტეტი. ფილმ „დამსხვრეული ცხოვრებანის“ კომერციულმა 
მოგებამ მეც წარმატებული, უფრო სწორედ ჭკვიანი და მოხერხებული  პროდიუსერის იარლიყი 
მომაკრა. ბარში ყოფნის პერიოდში რიგითი ოპერატორიდან დაწყებული და ცნობილი 
მსახიობით დამთავრებული – ყველა ცდილობდა ჩემს მაგიდასთან დაჯდომასა და საუბარს. 

იმ საღამოს სასმელით, კომპლიმენტებითა თუ ზედმეტი ყურადღებით ისე გადავიღალე, რომ 
ძლივს ვიხსენებ ჰაიალ ჰაიათისთან, ფერიდუნთან, ფაფათიასა და თაჰირ თანთან ერთად რომ 
ვიჯექი. ჩემსავით მთვრალი ექრემ ბეი გაზეთებში დაბეჭდილ გაუპატიურების სცენის სურათებზე 
ბევრს იცინოდა და ელაზღანდარებოდა ფაფათიას, რომელიც ღიმილით პასუხობდა, რა ვქნა, 
ღარიბი და უმუშევარი მამაკაცები არ მაინტერესებსო. ფაფათია ფერიდუნს აქეზებდა, გვერდით 
მაგიდაზე რომ ზის, იმ სნობ კრიტიკოსს სამაგიერო გადაუხადე, რადგანაც ფილმი „უღიმღამო 
მელოდრამად“ მონათლა, მე  კი დამცინაო. მაგრამ კრიტიკოსისთვის ყურადღება არავის 
მიუქცევია. 

ექრემ ბეი ამბობდა, წარმოგიდგენიათ, ფილმის შემდეგ რეკლამაში ბანკირის როლი 
შემომთავაზესო. ეს მართლაც გასაკვირი იყო, რადგანაც იმ პერიოდში უარყოფითი 
პერსონაჟების შემსრულებელ მსახიობებს სარეკლამო რგოლებში არ იწვევდნენ. დღის 
ამოუწურავი თემა გახლდათ ბანკირები, რომლებიც ორასპროცენტიან მოგებას გვთავაზობდნენ. 
კინოსაზოგადოებისა და მსახიობების წრეში კი ბანკირები უყვარდათ, რადგანაც გაზეთებსა და 
ტელევიზიაში ისინი სერიოზულ სარეკლამო კამპანიებს მართავდნენ და საამისოდ „იეშილჩამის“ 
ცნობილ სახეებს იყენებდნენ. ბარ  „ფელურის“ გონებადაბინდული მუდმივი კლიენტები 
წარმატებულ და  თანამედროვე ადამიანად აღმიქვამდნენ. მახსოვს, ერთხელ ჰაიალ ჰაიათიმ 
თქვა  კიდეც, კულტურის მოყვარული ყველა ბიზნესმენი თანამედროვეაო. ამიტომაც ისინი 
ხშირად მეკითხებოდნენ აზრს ამა თუ იმ საკითხზე. ფილმ „დამსხვრეული  ცხოვრებანის“ 
კომერციული წარმატების შემდეგ, შორსმჭვრეტელ „უკომპრომისო კაპიტალისტად“ 
მომნათლეს. თითქოს მეც დამავიწყდა, ბარ „ფელურში“ წლების წინ სიარული რატომ დავიწყე.. 
აკი ფუსუნი ცნობილი ვარსკვლავი უნდა გაეხადათ.. ამ  დროს გავიფიქრე, ფუსუნი რა უცებ 
დაავიწყდათ-მეთქი. მისდამი სიყვარული კი ისე   მომაწვა, რომ სასწრაფოდ მის სანახავად 
გაქცევა მომინდა. დავრწმუნდი, კარგი  ვქენი, ამ ბინძურ სამყაროში რომ არ შემოვუშვი და ამ 
ბოროტ ხალხთან საქმე რომ არ დავაჭერინე. 

ფილმში ფაფათიას სიმღერებს ახმოვანებდა დედამისის მეგობარი, ხანში შესული ქალბატონი. 
რადგან ფილმს წარმატება ხვდა წილად, ვიფიქრეთ, ფაფათიას სიმღერები თავად 
შეესრულებინა და ფირფიტაც გამოგვეშვა. იმ საღამოს ისიც გადავწყვიტეთ, რომ კინოკომპანია    
„ლიმონფილმს“    მხარი    დაეჭირა   ანატოლიაში    კინოდარბაზების მეპატრონეებისა და 
ფილმების გამავრცელებლების    ინიციატივისათვის, კერძოდ, გადაგვეღო „დამსხვრეული 
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ცხოვრებანის“   გაგრძელება. ისე დაჟინებით გვთხოვდნენ ფილმის მეორე  ნაწილს,  რომ ამაზე  
უარის თქმა, ფერიდუნის ენით  რომ  ვთქვათ, 

„ეწინააღმდეგებოდა მოვლენების ბუნებრივ განვითარებას“ (ესეც იმ დროინდელი პრესის 
საყვარელი ფრაზა გახლდათ). ფაფათია კი, არ ჰქონდა მნიშვნელობა, კეთილი იყო, თუ 
ბოროტი, ყველა ქალწულობადაკარგული ქალივით პირველი ფილმის   ფინალში კვდებოდა, 
თანაც ისე, რომ ოჯახური ბედნიერებას ვერ  პოვებდა.  ამიტომაც ასეთი გამოსავალი მოვძებნეთ: 
გადავწყვიტეთ, რომ ფაფათია სინამდვილეში არ მომკვდარიყო, მხოლოდ დაჭრილიყო, ხოლო 
ბოროტი ადამიანებისგან თავის დასაცავად სიკვდილის სცენა გაეთამაშებინა. მეორე ფილმის 
სიუჟეტი საავადმყოფოში დაიწყებოდა. 

  

მეორე ფილმის გადაღების შესახებ ფაფათიამ საზოგადოებას სამი დღის შემდეგ  გაზეთ 

„მილიეთში“ დაბეჭდილი ინტერვიუთი შეატყობინა. უკვე ლამის ყოველდღე  რომელიმე გაზეთში 
მაინც ქვეყნდებოდა მასთან ინტერვიუ. ბევრი იწერებოდა იმაზე, რომ ფაფათიასა და თანს 
ერთმანეთი უყვარდათ. თუმცა ეს თემა მალევე მოძველდა,  ფაფათია კი ამ სიყვარულს 
საქვეყნოდ უარყოფდა. იმ დღეებში ფერიდუნმა  დამირეკა და მითხრა, ფაფათიამ თაჰირ თანი 
უკვე აშკარად დაჩრდილა, ამიტომაც მამაკაცის მთავარ როლზე სხვა მსახიობის არჩევა 
მოგვიწევს, ეს პრობლემა არ  იქნება, რადგანაც უკვე ყველაზე ცნობილი მსახიობები გამოთქვამენ 
ფაფათიასთან ერთად თამაშის სურვილსო. ფაფათიამ კი ინტერვიუებში უკვე განცხადებების 
გაკეთება  დაიწყო, მამაკაცთან ურთიერთობებში გამოუცდელი ვარ და მათთან ჩემი კონტაქტი 
უცოდველ კოცნას არ გასცილებიაო. თურმე მისი დაუვიწყარი სასიყვარულო მოგონება  
ყოფილა, როგორ კოცნიდა ბაღში, სულ ახალგაზრდა და სიყვარულით თავბრუდახვეული, ერთ 
ვაჟს. სამწუხაროდ, მისი რჩეული კვიპროსში ბერძნებთან ომის დროს გმირულად დაცემულა. 
ფაფათია კი მას შემდეგ არც ერთ მამაკაცს არ გაჰკარებია, სიყვარულის ტკივილს ალბათ 
მხოლოდ ლეინტენანტი თუ დამავიწყებსო,   ამბობდა. ფერიდუნი არც კი ცდილობდა, 
ფაფათიასთან თავისი ურთიერთობა დაემალა ჩემთვის. გულით მშურდა მისი, რადგანაც 
ფერიდუნს ჰქონდა ნიჭი, ნებისმიერ   მდგომარეობაში  ბედნიერი  და   უშუალო   ყოფილიყო,   თან 
არავისთან კონფლიქტი არ მოსვლოდა და ყველასთან კარგი ურთიერთობა შეენარჩუნებინა. 

1982 წლის იანვარში, ფაფათიამ  გამოუშვა  „დამსხვრეულ ცხოვრებათა“   45-წუთიანი ფირფიტა, 
რომელმაც, მართალია, ფილმისნაირი ვერა, მაგრამ მაინც  დიდი მოწონება დაიმსახურა. 
სამხედროების მიერ შეთეთრებული სახლების კედლებზე რამდენიმე აფიშა გამოვაკარით და 
გაზეთებშიც ერთ-ორი რეკლამა დავბეჭდეთ. სულ  ეს იყო. თურქეთის ერთადერთ ტელეარხ TRT–
ს ცენზურის საბჭომ (ისე,    ოფიციალურად მუსიკის მონიტორინგის საბჭო ერქვა) ფირფიტა 
„სუსტად“  ჩათვალა და ამიტომაც ფაფათიას სიმღერები არც რადიოთი გასულა და არც 
ტელევიზიით. 

მაგრამ ამ ფირფიტას მოჰყვა ფაფათიას ინტერვიუების მთელი სერია. ამ რეპორტაჟების შემდეგ 
გარკვეულ საკითხებზე კამათი და პოლემიკაც კი იწყებოდა, რამაც ფაფათია კიდევ უფრო 
ცნობილი გახადა. მაგალითად, იყო ხოლმე დისკუსია თემაზე: ფაფათიას, როგორც ათათურქის 
მიმდევარ თანამედროვე ქალს, უპირატესობა მეუღლისთვის უნდა მიენიჭებინა თუ საქმისთვის. 
ფაფათია ხშირად აცხადებდა, სამწუხაროდ, ჩემს საოცნებო მამაკაცს ჯერ ვერ შევხვდიო. 
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ჟურნალისტებს გაანდობდა ხოლმე, დღესაც პლუშის დათვით ვთამაშობო. გაზეთებში იმასაც 
წაიკითხავდით, როგორ აკეთებდა ფაფათია 

„ისპანახის ღვეზელს“ დედასთან ერთად (რომელიც სამზარეულოში კარგი დიასახლისის როლს 
ასრულებდა) და ყოველთვის ხაზს უსვამდა, ფილმ „დამსხვრეულ  ცხოვრებათა“ პერსონაჟ 
ლერზანისგან რადიკალურად განვსხვავდები, რადგანაც   მასზე სუფთა, შეუბღალავი და 
ბედნიერი ვარო  (თუმცა  სადღაც  ისიც თქვა,  არავინაა დაზღვეული იმისგან, რომ ერთ დღეს 
ლერზანი გახდესო). ერთხელ  ფერიდუნმა ამაყად მითხრა, ფაფათია პროფესიონალია და 
პრესაში დაბეჭდილ  ინფორმაციას სერიოზულად არ უყურებსო. ფაფათია არ ჰგავდა ბარ 
„ფელურში“  გაცნობილ ბევრ უტვინო ვარსკვლავს, რომლებიც დარდით აღარ იყვნენ ჟურნალ-
გაზეთებში გავრცელებული ტყუილების გამო. ეს არ აწუხებდა, რადგანაც ფაფათია თავად 
იგონებდა და ავრცელებდა იმ სახის ჭორს, რაც ხელს აძლევდა. 

71. დაგვივიწყეთ, ქემალ ბეი 

იმხანად თურქეთის ბაზარი კოკა-კოლამ დაიპყრო. ამან საგრძნობლად შეარყია ეროვნული 
ლიმონათის მწარმოებელი ფირმა „მელთემი“. ზაიმმა   გადაწყვიტა,  რომ ზაფხულის დასაწყისში 
ფაფათიას მონაწილეობით წამოეწყო სარეკლამო   კამპანია, რომლის კლიპსაც ფერიდუნი 
გადაიღებდა. ამიტომაც მომიწია, კიდევ   ერთხელ დავკავშირებოდი ძველ მეგობრებს, 
რომლებსაც, კაცმა რომ თქვას, ჩემთვის  არაფერი უწყენინებიათ. 

  

ზაიმმა  იცოდა,  რომ  ფაფათია  ექსკლუზიურად  თანამშრომლობდა  კინოკომპანია 

„ლიმონთან“. ამ საკითხზე მეგობრულ ატმოსფეროში სასაუბროდ „ფუაიეში“  წავედით 
სადილად. 

– „კოკა-კოლა“ დისტრიბუტორებს პროდუქციას აწვდის რეალიზაციის შემდეგ გადახდის 
პირობით, თანაც სარეკლამო აფიშებს, კალენდრებსა და ათასნაირ საჩუქრებს ურიგებს. 
ამიტომაც გვიჭირს მათთან გამკლავება. – თქვა ზაიმმა. –  ახალგაზრდები ხომ საერთოდ 
მაიმუნებივით არიან, ესაო და მარადონას ხელში  კოკა-კოლა უჭირავსო, ყველანი ამ სასმელს 
მიეძალნენ, არადა „მელთემი“    გაცილებით ჯანსაღი და იაფია, თანაც ადგილობრივი 
პროდუქტია, მაგრამ ვის ესმის ამდენი.. 

–   კარგი  რა,  ნუ  ბრაზობ,  ლიმონათი  შეიძლება  ას  წელიწადში  ერთხელ  დავლიო,  
ძირითადად „კოკა-კოლას“ ვსვამ. 

– მეც.. – მითხრა ზაიმმა. – კარგი, რა მნიშვნელობა აქვს, ჩვენ რას ვსვამთ.. იმედი მაქვს, ფაფათია 
პროვინციებში პოზიციებს გაგვიძლიერებს. მაგრამ, როგორი ქალია, სანდოა? 

– რა გითხრა. ერთი ხარბი ღარიბი გოგოა. დედამისი დუქნების ყოფილი მომღერალია, ახლა 
უკვე პენსიაშია.. მამა, მგონი, საერთოდ არ უნახავს. რატომ გაინტერესებს? 

– სერიოზულ ინვესტიციას ვდებ და არ მინდა, ისე მოხდეს, რომ შემდეგ გაქანდეს  და სადმე 
პორნოფილმში მიიღოს მონაწილეობა ან,  რა  ვიცი,  ვინმე ცოლიან  კაცთან დაიჭიროს საქმე.. 
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ხომ იცი, პროვინციელები ასეთ რამეებს როგორ ყურადღებას აქცევენ.. შენი ფუსუნის ქმართან 
ერთად ყოფილა. 

ფუსუნზე „შენიო“ რომ აღნიშნა, სახის გამომეტყველებით აშკარად მითხრა, „შენ უკვე ამ ხალხს 
ახლოდან იცნობო“, რაც თავისთავად არ მესიამოვნა. 

– ანუ „მელთემი“ პროვინციაში უფრო მოსწონთ? – ვკითხე. 

ევროპულობისა და თანამედროვეობის მიმდევარ ზაიმს ჰქონდა ამბიცია, რომ „მელთემი“ 
სტამბოლელებისა და დიდი ქალაქების საყვარელ სასმელად  ექცია,  აკი ამ მიზნით ეწეოდა 
დასავლური ტიპის სარეკლამო კამპანიას ინგესთან ერთად.  მაგრამ ამან არ გაამართლა, რის 
გამოც აშკარად უკმაყოფილო იყო. 

– კი, პროვინციაში უფრო ვუყვარვართ. – თქვა ზაიმმა. – იმათ ჯერ კიდევ აქვთ შერჩენილი პირის 
გემო და ამიტომაც ნამდვილი თურქები სწორედ ისინი არიან. მაგრამ ნუ გეწყინება და მიკიბ-
მოკიბვით ლაპარაკს ნუ დაიწყებ.. კარგად მესმის, თუ რას გრძნობ ფუსუნისადმი. ვისაც რა უნდა, 
ისა თქვას, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენს დროში შენი  სიყვარული დიდ პატივისცემას იმსახურებს, 
რადგანაც წლებმა ვერაფერი დააკლო. 

– რა, ვინმე რამეს ამბობს? 

– არა, არავინ არაფერს. – მიპასუხა ზაიმმა მშვიდად. 

ეს  სიტყვები  ნიშნავდა,  „მაღალმა  საზოგადოებამ  დაგივიწყაო“.  ამის  გამო   ორივე შევწუხდით. 
ზაიმი იმიტომ მიყვარდა, რომ ყოველთვის სიმართლეს მეუბნებოდა და თანაც ცდილობდა, ეს ისე 
გაეკეთებინა, რომ არ მწყენოდა. 

ზაიმმაც სიყვარული დაინახა ჩემს გამოხედვაში. მეგობრულად და ნდობით გამიღიმა, შემდეგ 
წარბები აჭიმა და მკითხა: – რა ხდება? 

შემეძლო, თემა შემეცვალა და ზაიმიც კარგად გამიგებდა. მაგრამ გულს მიკლავდა იმის 
გაფიქრება, რომ ძველმა მეგობრებმა დამივიწყეს. 

– საქმეები კარგად მიმდის, – ვუთხარი. – მალე ფუსუნზე დავქორწინდები და  მასთან ერთად 
დავუბრუნდები „მაღალ საზოგადოებას“.. თავისთავად, თუკი   შევძელი   ამ საშინელი ჭორების 
დავიწყება. 

–  კარგი ერთი, ასეთ რამეებს ყურადღებას ნუ მიაქცევ. –  მითხრა ზაიმმა. –   ხომ  იცი, 

  

ყველაფერი ორ დღეში დავიწყებას ეძლევა. გუნება-განწყობაზეც გემჩნევა, რომ ყველაფერი 
კარგად გაქვს. ფერიდუნის ამბავი რომ გავიგე, მივხვდი, რომ ფუსუნი სათანადო 
გადაწყვეტილებას მიიღებდა. 

– კი, მაგრამ, ფერიდუნის ამბავი საიდან გაიგე? 

– კარგი, ესეც დაივიწყე. 
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– ჰო, მართლა, უფუკმა შეირთო ცოლი? – შევცვალე თემა. – ან ახალი ვინმე  ხომ არ ჰყავს? 

ზაიმმა კარებში შემომსვლელებს გახედა და თქვა: – ნახე, ფიჩ ჰილმი და მისი მეუღლე 
ნესლიჰანი.. 

– ოჰ, ამას ვის ვხედავ! – თქვა ჰილმიმ და პირდაპირ ჩვენი მაგიდისკენ გამოემართა. 

ნესლიჰანი შესანიშნავად გამოიყურებოდა. ფიჩ ჰილმი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა 
ჩაცმულობას, ბეიოღლუს მკერავებს არ ენდობოდა და ტანსაცმელს იტალიაში ყიდულობდა. 
მესიამოვნა მათი მდიდრული და ექსტრავაგანტული ჩაცმულობის დანახვა. მაგრამ იმასაც 
მივხვდი, რომ გამიჭირდებოდა, მათ ყველა ხუმრობასა და ოხუნჯობაზე გამეცინა. რაღაც 
მომენტში ისიც ვიფიქრე, ნესლიჰანი ცოტა არ იყოს შიშით მიყურებს- მეთქი. ხელი ჩამოვართვი 
და ცივად მოვექეცი. იმ მომენტში შემრცხვა კიდევ, რომ ცოტა ხნის წინ ზაიმთან საუბრისას, 
დედაჩემის ჟურნალ-გაზეთების გავლენით, „მაღალი წრის საზოგადოება“ ვახსენე და მეოცნებე 
გამომეტყველებით იქ ჩემს მომავალ მეუღლესთან ერთად დავბრუნდები-მეთქი, დავპირდი. 
მინდოდა, ფუსუნის სამყაროში,  ჩუქურჯუმაში გავქცეულიყავი. „ფუაიეში“, როგორც ყოველთვის, 
ბევრი ხალხი იყო. ქოთნის ყვავილებსა და ძვირფას განათებას ისე გავხედე, როგორც რაღაც 
ტკბილ მოგონებას. „ფუაიე“ ჩემს თვალში დაბერდა, უფრო სწორად, დაძველდა. გავიფიქრე, 
ნეტა ოდესმე ამ მაგიდას მე და ფუსუნი უდარდელები და ბედნიერები თუ  მივუსხდებით-მეთქი. 
იქვე შინაგანმა ხმამ მიპასუხა, „ალბათ, კიო“. 

– რა იყო, ოცნებებში ხომ არ წახვედი? – მკითხა ზაიმმა. 

– არა, შენზე და ფაფათიაზე ვფიქრობ. 

– რახან ჩვენი სახე გახდება, ფაფათიამ ამ ზაფხულში ყველა იმ  ღონისძიებაში  უნდა მიიღოს 
მონაწილეობა, რასაც „მელთემის“ სახელით გავმართავთ. რას იტყვი? 

– რა უნდა ვთქვა? 

– როგორ გგონია, შესაფერისად მოქცევას შეძლებს? 

– რატომაც არა, მსახიობია, თანაც ვარსკვლავი. 

– მეც მანდა ვარ.. თურქულ ფილმებში მდიდრების როლებს რომ ასრულებენ, მათსავით 
თვალთმაქცები ნუ ვიქნებით.. 

ზაიმმა დედამისისგან გადაიღო გამოთქმა „ნუ ვიქნებით“, ზრდილობის  ფარგლებში, მესამე 
პირის მაგივრად, პირველი პირის მრავლობით რიცხვს ხმარობდა. ანუ რეალურად თვალთმაქცი 
და ხელოვნური არ იყოსო, იგულისხმა. ზაიმი მარტო  ფაფათიას არა, ასე უყურებდა ყველას, ვინც 
დაბალ ფენას ეკუთვნოდა. მაგრამ იმდენი ჭკუა კი მეყო, რომ იმ დღეს „ფუაიეში“ ზაიმის სიბეცის 
გამო არ გავბრაზებულიყავი და ხასიათი არ გამფუჭებოდა. 

რესტორნის მთავარ მიმტანთან, ჩემი დიდი ხნის ნაცნობ სადისთან კონსულტაციები გავმართე 
თემაზე „რომელი თევზი ჯობია“. 

– დაგვივიწყეთ, ქემალ ბეი, – მითხრა. – დედათქვენიც აღარ მობრძანდება. 
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– მამაჩემის გარდაცვალების შემდეგ რესტორანში სადილობის ხალისი დაეკარგა. 

– იქნებ ერთხელ მოგეყვანათ, ქემალ ბეი. ჩვენც გავამხიარულებთ. ქარაჰანები, მამის 

  

გარდაცვალების შემდეგ, კვირაში სამჯერ დედასთან ერთად ჩვენთან სადილობენ. იმ 
მაგიდასთან სხდებიან, ფანჯარასთან რომ არის. ქალბატონი თან შემწვარ ხორცს მიირთმევს, 
თანაც ტროტუარზე გამვლელებს უყურებს და გულს აყოლებს. 

– ის ქალი ერთ დროს ჰარემში ჰარამხანაში ყოფილა.. – მითხრა ზაიმმა. –  ჩერქეზია, 
მწვანეთვალება. სამოცდაათისა მაინც იქნება, მაგრამ დღესაც ლამაზია. აბა,  რა თევზს გვირჩევთ? 

სადიმ სერიოზული გამომეტყველება მიიღო და რესტორნის ყველა თევზი ჩამოგვითვალა, 
შემდეგ კი წარბების თამაშით ყველა ცალ-ცალკე დაგვიხასიათა, ეს უფრო ახალია, ეს კი უფრო  
გემრიელი და კარგიო. ბოლოს გვითხრა: –  ზაიმ ბეი,  დღეს   საუკეთესო,  რაც შემიძლია 
შემოგთავაზოთ, შემწვარი ზღვის ქორჭილაა. 

– მასთან ერთად რას მოგვიტან? 

– მოხარშულ კარტოფილს ან ინდაუს. რომელი გნებავთ? 

– წასახემსებელი რა გაქვთ? 

– მარილწყალში ჩადებული თევზი, არაჩვეულებრივია. 

–  წითელი  ხახვიც  მოგვიტანე.  –  უთხრა  ზაიმმა  ისე,  რომ  თვალი მენიუსთვის  არ მოუშორებია. 
შემდეგ ბოლო გვერდი გადაშალა, სადაც სასმელები იყო ჩამოთვლილი. 

– პეპსი, ლიმონათი „ანკარა“, „ელვანიც“ კია, მაგრამ „მელთემი“ არ გქონიათ. 

– ზაიმ ბეი, თქვენებს ერთხანს მოჰქონდათ, მაგრამ მოწოდება შეგვიწყვიტეს. ცარიელი ბოთლები 
კვირების განმავლობაში უკან გვეწყო ყუთებით. 

– მართალს  ამბობ,  სტამბოლის  დისტრიბუცია  ძალიან  ცუდად  მუშაობს. –   შემდეგ მომიბრუნდა 
და მითხრა: – შენ კარგად გესმის ამგვარი საკითხები. „სათსათში“ როგორ მიგიდის საქმეები, 
დისტრიბუციის პრობლემას როგორ აგვარებ? 

– „სათსათზე“ ლაპარაკიც  არ  მინდა.  ოსმანმა  თურგაისთან  ერთად  ახალი  ფირმა ჩამოაყალიბა 
და პრაქტიკულად გაგვანადგურა. მამის გარდაცვალების შემდეგ ოსმანის სიხარბეს საზღვარი 
აღარა აქვს. 

ზაიმს არ ესიამოვნა, რომ სადი ჩვენს წარუმატებლობებზე საუბარს შეესწრო. 

– მოდი ჯერ თითო არაყი „ქულუფი“ მოგვიტანე ყინულით. – უთხრა. 

სადი რომ წავიდა, საუბარი გააგრძელა: – შენს საყვარელ ძმას, ოსმანს ჩვენთანაც უნდა, რომ 
საქმე ჰქონდეს. 
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– მის საქმეებში არ ვერევი. – ვუთხარი. – როგორც გინდა, ისე მოიქეცი. არც ის მეწყინება, თუ 
მასთან ითანამშრომლებ. სხვა რა ამბებია? 

ზაიმი მაშინვე მიხვდა, რომ „ამბებში“ ჩვენი  წრის ჭორები მაინტერესებდა,  ამიტომაც უამრავი 
ისტორია მიამბო, რომელმაც მართლა გამამხიარულა. გემების „ჩამძირავ“ გუვენს ამჯერად 
თურმე ჟანგიანი გემი თუზლასა და ბაირამოღლუს  შორის სანაპიროსთან ჩაუძირავს. გუვენი 
საზღვარგარეთ დამტვრეულ-დაჟანგულ,  ჩამოწერილსა და გარემოს დამაბინძურებელ გემებს 
ჯართის ფასად ყიდულობდა.    რაღაც ბიუროკრატიული მაქინაციებით მას, როგორც ნამდვილსა 
და ძვირად  ღირებულ გემს, ისე აფორმებდა, სახელმწიფოსგან ნაცნობებისა და ქრთამის   
დახმარებით „თურქეთის ნაოსნობის განვითარების ფონდიდან“ უპროცენტო  კრედიტს იღებდა, 
შემდეგ გემებს ძირავდა და სახელმწიფო სადაზღვევო კომპანია   „ბაშაქისგან“ დიდ თანხას 
იღებდა. ჩაძირულ დაჟანგულ გემებს კი ჯართის  გამყიდველ მეგობარ ვაჭრებს მიჰყიდდა და 
ამგვარად უამრავ ფულს შოულობდა  ისე, რომ მაგიდიდან არც კი დგებოდა. გუვენი ორი ჭიქის 
დალევისთანავე ბაქიობდა კიდეც, „ყველაზე დიდი შემოქმედი ვარ, რადგანაც ამ სფეროში ისე 
ვსაქმიანობ, რომ ცხოვრებაში გემში არ ვმჯდარვარო“. 

  

– მართლა საშინელებაა, აფერისტობასაც ხომ აქვს საზღვარი! გუვენმა თავის საყვარელს 
აგარაკი უყიდა, ჰოდა, გემი შორს რომ არ ყოფილიყო, იქვე სანაპიროსთან ჩაუძირავს. რა თქმა 
უნდა, ამან პლაჟები და მოაგარაკეების ეზოებიც კი დააბინძურა. ამიტომაც ყველა აღშფოთდა და 
ჩივის. საყვარელიც საშინელ დღეში ჩავარდნილა. ამბობენ, დღე და ღამე ტირისო. 

– სხვა? 

– ავუნდუქებსა და მენგერლებს თურმე ფული ბანკ „დენიზში“ შეუტანიათ და დაუკარგავთ. 
ამიტომაც ავუნდუქებმა ქალიშვილი სასწავლებელ „დამ დე სიონიდან“  ჩამოიყვანეს და უნდათ, 
რომ სასწრაფოდ გაათხოვონ. 

– გაუჭირდებათ. ის გოგო ძალიან უშნო ყოფილა. – ვუთხარი. – ერთი რამ გამკვირვებია, ბანკ 
„დენიზს“ როგორ ენდნენ, სახელიც კი არ გამიგია.. 

– შენ გაქვს ფული შეტანილი რომელიმე ბანკში? – მკითხა ზაიმმა. – რომელიმე სანდო ბანკი ხომ 
არ იცი? 

იმ პერიოდის ბანკირების უმეტესობას წარმოადგენდნენ ყოფილი მექაბაბეები, სატვირთო 
მანქანების საბურავების დისტრიბუტორები, მანამდე ეროვნული ლატარიის გამყიდველებიც კი. 
ისინი ხალხს წარმოუდგენელ პროცენტს სთავაზობდნენ და ვიცოდი, რომ მათი ნდობა არ 
შეიძლებოდა. თუმცა ზოგიერთი ბანკი უკვე კარგა ხანი იყო, ფუნქციონირებდა, სწრაფად 
იზრდებოდა და მათი რეკლამები არ წყდებოდა. ეკონომიკის პროფესორები ქარცეცხლში 
ატარებდნენ და კიცხავდნენ ამ ბანკებს, მაგრამ, როგორც გაზეთებში წერდნენ, თურმე ნუ იტყვით 
და, „ერთი-ორი თვით“ ისინიც კი  აბანდებდნენ თავიანთ ფულს ამ ბანკებში. 

– არც ერთ ბანკში არა მაქვს ფული. – ვუთხარი. – ჩემს ფირმასაც კი არა აქვს ბანკებთან 
ურთიერთობა. 
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– ისეთ მაღალ პროცენტს იძლევიან, რომ შეუძლებელია, საქმე წესიერად გააკეთონ. ის ფული, 
რაც „მელთემში“ ჩავდე, „კასტელში“ რომ დამებანდებინა, დღეს გაცილებით დიდ მოგებას 
ვნახავდი. 

ახლა, წლების შემდეგ, იმ დღესა და „ფუაიეს“ ხალხმრავლობას როცა ვიხსენებ, მახსოვს, რომ იმ 
მომენტშიც ცხოვრების სიცარიელისა და უაზრობის განცდა  მქონდა. მაგრამ დღევანდელისგან 
განსხვავებით, ამას მაშინ სერიოზულად არ აღვიქვამდი. 

–„მელთემს“ მართლა აღარ მოაქვს მოგება? 

ეს სიტყვები უაზროდ წამოვაყრანტალე, მაგრამ ზაიმს ეწყინა. 

– სხვა გზა არა გვაქვს, ფაფათიას უნდა ვენდოთ. – მითხრა. – იმედია, არ შეგვარცხვენს. ფაფათია 
„მელთემის“ სარეკლამო სიმღერას მეჰმედისა და  ნურჯიჰანის ქორწილში 

„იეშილ იაფრაქლართან“ ერთად შეასრულებს. თანაც  „ჰილტონში“  მთელი  პრესაც იქნება.. 

გავშრი. არ ვიცოდი, მეჰმედი და ნურჯიჰანი თუ ქორწინდებოდნენ. ხასიათი გამიფუჭდა. 

– ვიცი, რომ არ დაგპატიჟეს. – თქვა ზაიმმა. – მეგონა, რომ ეს ამბავი გაგონილი გქონდა. 

– რატომ არ მპატიჟებენ? 

– ამაზე ბევრი ილაპარაკეს და იკამათეს. როგორც ხვდები, სიბელს შენი დანახვა არ უნდა. 

„ის თუ იქ მოვა, ქორწილში ჩემი ფეხი არ იქნებაო“, ამბობს. სიბელი ნურჯიჰანის საუკეთესო 
მეგობარია, თანაც მეჰმედი და ნურჯიჰანი ერთმანეთს ხომ სწორედ სიბელმა გააცნო. 

– თუ ეგრეა, მე მეჰმედის მეგობარი ვარ. – ვუთხარი. – მათ გაცნობაში მონაწილეობა კი მეც მივიღე. 

– კარგი ახლა, ნუ გააზვიადებ ამ ამბავს და ნურც გეწყინება. 

  

– კი მაგრამ, სიბელის ნათქვამი რატომ უნდა გავიდეს? – ეს სიტყვები კი წარმოვთქვი, მაგრამ 
მივხვდი, რომ მართალი არ ვიყავი. 

– ყველას თვალში სიბელს უსამართლოდ მოექეცი. – მითხრა ზაიმმა. – ნიშნობის შემდეგ 
აგარაკზე მასთან ერთად ცხოვრობდი და ერთად იწექით, შემდეგ კი მიატოვე და ხალხის 
სალაპარაკო გახადე. დედები ქალიშვილებს თქვენს ისტორიას ისე უყვებოდნენ, როგორც 
რაღაც საშინელებას. არ იმჩნევს, მაგრამ სიბელს  შენი გულისთვის  უამრავი წყენის გადატანა 
მოუხდა. სიბელი ყველას ეცოდებოდა. შენზე კი  ბრაზობდნენ. ამიტომაც ნუ გეწყინება, თუკი 
მასთან ერთად ყოფნას არჩევენ. 

– არ მწყინს. – ასე კი ვთქვი, მაგრამ გული მეტკინა. 

არაყი გადავკარით და უხმოდ შევუდექით თევზის ჭამას. ცხოვრებაში პირველად ვსადილობდი 
„ფუაიეში“ ზაიმთან ერთად ასე ჩუმად. მიმტანების ფეხის ხმაც კი მესმოდა. გარშემო სიცილ-
კისკისისა და დანა-ჩანგლის ჩხაკაჩხუკი ისმოდა. ცხელ გულზე ვიფიქრე, ამას იქით „ფუაიეში“ ჩემი 
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ფეხი აღარ იქნება-მეთქი. თუმცა ამას რომ ვფიქრობდი, მაშინაც ვიცოდი, რომ აქაურობა 
მიყვარდა. 

ზაიმი კი მიყვებოდა, ამ ზაფხულს სწრაფმავალი კატარღის ყიდვა და მისთვის ძლიერი ძრავის 
შერჩევა მინდოდა, მაგრამ ქარაქოის მაღაზიებში შესაფერისი ვერაფერი ვნახეო. 

– კარგი, გეყოფა, სახე ნუ ჩამოგტირის. – მითხრა უეცრად. – კარგი რა, ესაო და ჰილტონში რაღაც 
ქორწილში არ მივდივარო, ამდენი უნდა ინერვიულო? პირველად  მიდიხარ თუ რა? 

– არ მომწონს, რომ მეგობრებმა სიბელის გამო ზურგი მაქციეს. 

– შენთვის ზურგი არავის უქცევია. 

– შენზე რომ ყოფილიყო დამოკიდებული, რა გადაწყვეტილებას მიიღებდი? 

– აბა, რა გადაწყვეტილებაზე მეუბნები? – მკითხა ზაიმმა საოცრად თვალთმაქცურად. – აა, 
მივხვდი, რა თქმა უნდა, შენი მოსვლა  ძალიან  გამიხარდებოდა. განა  დამავიწყდა, ქორწილებში 
ერთად რა კარგ დროს ვატარებთ.. 

– აქ დროის გატარებაზე არ არის ლაპარაკი. 

– სიბელი ძალიან კარგი, განსაკუთრებული ქალია. – მითხრა ზაიმმა. – მას გული ატკინე. უფრო 
მეტიც, ყველას თვალწინ საშინელ მდგომარეობაში ჩააგდე. იმის მაგივრად, რომ დაღვრემილი 
და ცხვირჩამოშვებული მიყურებდე, გიჯობს,  დაფიქრდე, რაც გააკეთე. დამიჯერე, შენს 
საქციელზე პასუხს თუკი აგებ, მაშინ არც  ძველ ცხოვრებაში დაბრუნება გაგიჭირდება და აღარც 
წარსულის დავიწყება. 

– ანუ, შენი აზრით, დამნაშავე ვარ? – ეს ვიკითხე თუ არა, მაშინვე მივხვდი, აუცილებლად 
ვინანებდი, თუკი ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებდი, თუმცა თავი მაინც ვერ შევიკავე. – მაშინ 
გულწრფელები ვიყოთ და ვთქვათ, რომ თუკი ქალიშვილობის ინსტიტუტი ჩვენთან ისევ ისეთივე 
მნიშვნელოვანია, მაშინ რატომ გვაქვს იმის ამბიცია, რომ თანამედროვეები და ევროპელები 
ვართ. 

– ყველა გულწრფელია.. იცი, რა გეშლება? გგონია, რომ ქალიშვილობა მხოლოდ შენი 
პრობლემაა. შეიძლება ქალიშვილობას შენთვისაც და იქნებ ჩემთვისაც მნიშვნელობა არა აქვს, 
მაგრამ როგორი ევროპელებიცა და თანამედროვეებიც არ  უნდა ვიყოთ, ეს თემა ჩვენს ქვეყანაში 
ყველა გოგონასათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. 

– აკი, ცოტა ხნის წინ მითხარი, სიბელი ამაზე არ წუხსო.. 

– სიბელი შეიძლება არ წუხს, მაგრამ საზოგადოებაა შეშფოთებული. – მითხრა ზაიმმა. – 

ვიცი, რომ ასეთ რამეებს არც შენ აქცევ ყურადღებას. მაგრამ დარწმუნებული    ვარ, 

„თეთრმა მიხაკმა“ შენზე ათასი ჭორი რომ დაწერა, შეწუხდი, მიუხედავად იმისა,  რომ ცდილობ, 
ამგვარ საკითხებს დიდი მნიშვნელობა არ მიანიჭო. ხომ მართალი ვარ? 
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ვიფიქრე, ზაიმი სპეციალურად არჩევს ისეთ ფრაზებს, გულზე რომ მომხვდეს-მეთქი 
(მაგალითად, „შენი ძველი ცხოვრება“. .). ამიტომაც გადავწყვიტე, მისთვის  სამაგიერო 
გადამეხადა, მაგრამ ჩემი გონების მოაზროვნე ნაწილი მეუბნებოდა, ამას ორი ჭიქა არაყი 
გალაპარაკებს და შემდეგ ინანებო. 

– ისე, ჩემო ზაიმ, –  ვუთხარი. –  ზედმეტად კომერციულად და  არასწორად  მიმაჩნია, ფაფათიამ 
„გუმუშ იაფრაქლართან“ ერთად სარეკლამო სიმღერა რომ შეასრულოს. 

– რაკიღა ქალი სარეკლამო კამპანიისათვის ჩვენთან ხელშეკრულებას დებს, რატომაც არ უნდა 
იმღეროს. კარგი ერთი, გეყოფა, ნუ მიბრაზდები.. 

– ძალიან ვულგარული იქნება.. 

– ფაფათია იმიტომ ავირჩიეთ, რომ ვულგარულია. – მიპასუხა ზაიმმა. 

მეგონა, მეტყოდა, რომ შენი ფილმის წარმატებასაც მის ვულგარულობას უნდა უმადლოდეო, 
მაგრამ არ მითხრა, რადგანაც ზაიმი კარგი ადამიანი იყო და ასეთი რამ თავშიც არ მოუვიდოდა. 

– ფაფათიას მივხედავ, მაგრამ მინდა ერთი რამე გითხრა, როგორც მეგობარმა, – მითხრა ზაიმმა 
მთელი სერიოზულობით. – ქემალ, შენ არავის გაურიყიხარ. თავად აქციე ყველას ზურგი. 

– კი, მაგრამ ასეთი რა ვქენი? 

– განერიდე. ჩვენი ცხოვრება საინტერესოდ და გასართობად არ ჩათვალე. თავად შექმენი რაღაც 
უფრო ღრმა და მნიშვნელოვანი რაღაცა. შენი სიყვარული აიკვიატე, ამიტომაც ჩვენზე ნუ ბრაზობ.. 

– არ შეიძლება, უფრო მარტივად ავხსნათ? არაჩვეულებრივი სექსუალური  ცხოვრების შემდეგ 
თავიდან არ ამომდის.. რას იზამ, ასეთია სიყვარული. ამ ქვეყანასა და სამყაროს განსხვავებულად 
აღიქვამ, თორემ თქვენ მიმართ რაიმე პრობლემა, რა თქმა უნდა, არა მაქვს. 

სიტყვა „თქვენ“ ჩემდაუნებურად წამომცდა და ამ მომენტში ვიგრძენი, რომ ზაიმი ჩემგან ძალიან 
შორს იყო და აღარ ვაინტერესებდი. ჩემთან უკვე აღარ იყო უშუალო, ყოველ სიტყვას წონიდა. 
ამას მისი სახის გამომეტყველებითაც ვხვდებოდი. ზაიმი ძალიან ჭკვიანი იყო და ამიტომაც ასეთ 
რამეებს ყურადღებას აქცევდა და ფრთხილობდა. უცებ მივხვდი, რომ ჩემზე გაბრაზებული იყო. 
უფრო სწორედ, ვიგრძენი. მისი გაუცხოებული მზერა რომ დავიჭირე, თვალით წარსულს 
გადავხედე და ზაიმისგან ძალიან შორს წავედი. 

– ძალიან მგრძნობიარე ხარ. – მითხრა ზაიმმა. – თუმცა ამის გამო მიყვარხარ. 

– მეჰმედი ამ ყველაფერზე რას ამბობს? 

– ხომ იცი, შეყვარებულია. თანაც ნურჯიჰანის გვერდით ისეთი ბედნიერია,  რომ  ამის გაგება მეც 
და შენც გაგვიჭირდება. პირდაპირ გაცისკროვნებული დაფრინავს, ამიტომაც არ უნდა, რომ 
რამემ მისი ეს იდილია დაარღვიოს. 

– მივხვდი. – ვთქვი და გადავწყვიტე, თემა შემეცვალა. 

ზაიმი ამას მაშინვე მიხვდა და მითხრა: – ნუ იქნები ასეთი მგრძნობიარე, უმჯობესია, უფრო 
კეთილგონიერი იყო. 
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– კარგი, კეთილგონიერი ვარ. – ვუპასუხე და სადილის ბოლომდე თითქმის აღარაფერზე 
გვისაუბრია. 

თუმცა ზაიმი ერთი-ორჯერ შეეცადა გავემხიარულებინე და ამისათვის რამდენიმე ჭორი მიამბო. 
მალე ავდექით. რესტორნიდან გამოსვლისას ზაიმი გზად ფიჩ ჰილმისა და მის მეუღლეს, 
ნესლიჰანს გაეხუმრა, შეეცადა, სიტუაცია განემუხტა, მაგრამ არც ეს გამოუვიდა. ჰილმისა და მისი 
მეუღლის არაჩვეულებრივი ჩაცმულობა უკვე ძალიან ყალბად  და 

  

ხელოვნურადაც კი მეჩვენებოდა. მაგრამ, მეორე მხრივ, მწყინდა, რომ ჩემს წრესა და მეგობრებს 
მოვწყდი. შინაგანად ეს მღრღნიდა და მთრგუნავდა. 

ანგარიში  მე   გადავიხადე.   „ფუაიეს“   კარებთან  შევჩერდით   და  ერთმანეთი   ისე გადავკოცნეთ, 
როგორც შორეულ მოგზაურობაში მიმავალმა მეგობრებმა,  რომლებიც ერთმანეთს წლების 
განმავლობაში ვეღარ ნახავენ. შემდეგ კი   სხვადასხვა  მხარეს წავედით. 

ორი კვირის შემდეგ მეჰმედმა დამირეკა  „სათსათში“  და მომიბოდიშა,  „ჰილტონში“ ქორწილში 
ვერ დაგპატიჟეო. სწორედ მან მითხრა, რომ თურმე ზაიმი და სიბელი უკვე, დიდი ხანია, ერთად 
ყოფილან. ეს ამბავი, ყველას სცოდნია და დარწმუნებული იყო, რომ მეც მექნებოდა გაგონილი. 

 

72. ცხოვრებაც სიყვარულს ჰგავს.. 

1983 წლის ერთ საღამოს ქესქინებთან ვიყავი. სუფრას უნდა მივსხდომოდით, რომ უეცრად 
რაღაც უცხოობისა და დანაკლისის შეგრძნება დამეუფლა. გარშემო მიმოვიხედე. არც 
სავარძლების ადგილი შეეცვალათ, არც ტელევიზორზე დაედგათ ახალი ძაღლი, მაგრამ 
შინაგანად ისეთ ცვლილებას ვგრძნობდი, რომ მეგონა, სახლის კედლები შავად შეუღებავთ-
მეთქი. იმ პერიოდში ცხოვრებაში მიზანს ვეღარ ვხედავდი. ისე ვცხოვრობდი, როგორც 
შეყვარებულს სჩვევია. სულ უფრო ხშირად მეჩვენებოდა, რომ რეალობასა და ილუზიებს შორის 
ვიმყოფებოდი. არსებულ შავ სინამდვილესთან კი არც ბრძოლა მინდოდა და არც დანებება. 
ამიტომაც თავი ისე მეჭირა, თითქოს ეს მე არ მეხებოდა და ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ 
ყველაფერი თვითდინებაზე მიმეშვა. ამიტომ თავს შთავაგონე, მალე გაგივლის-მეთქი და არ 
მივაქციე ყურადღება, რომ მაგიდასთან უსიამოვნო განცდა დამეუფლა. 

იმ დღეებში ახალი სატელევიზიო არხი „TRT 2“ გაიხსნა, სადაც ყოველ ხუთშაბათ საღამოს 

„ხელოვნების ფილმის“ რუბრიკაში,  ჩვენი  მეგობარი  ექრემ  ბეი  ამა  თუ იმ  ფილმს 
წარმოგვიდგენდა (ფურცლიდან კითხულობდა). იმ საღამოს უჩვენებდნენ ფილმს გრეის კელის 
მონაწილეობით, რომელიც  მისი  ბოლო  ნამუშევარი   გახლდათ. ექრემ ბეის ლოთობისგან 
ხელი უკანკალებდა.  ამ  ნაკლის დასაფარად   წინ ვარდებიან ვაზას უდგამდნენ. ტექსტს უწერდა 
ახალგაზრდა კრიტიკოსი, რომელიც ერთ დროს ფერიდუნის ახლო მეგობარი იყო და მას 
შემდეგ გაუფუჭდათ  ურთიერთობა, რაც ამ უკანასკნელმა ფილმზე „დამსხვრეული ცხოვრებანი“  
დამცინავი სტატია დაბეჭდა. ექრემ ბეი ტექსტს სხაპასხუპით კითხულობდა, ისე, რომ იქ 
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დაწერილი გატყლარჭული ფრაზებიდან ბევრი რამ არც კი ესმოდა.  სანამ   ფილმზე 
გადავიდოდა, რომანტიკული  და  იდუმალი გამომეტყველებით  გაგვიმხილა, დიდი ხნის წინ ერთ 
კინოფესტივალზე ამ ამერიკელი ვარკვლავის  პირადად გაცნობის შესაძლებლობა მქონდაო და 
შემდეგ ისე, თითქოს რაღაც საიდულოს ამბობდა, გვითხრა, გარწმუნებთ, თურქები ძალიან 
უყვარსო და ეს ისე გააკეთა, რომ ყველას შეგვქმნოდა შთაბეჭდილება, თითქოს მასთან 
სასიყვარულო ურთიერთობა აკავშირებდა. ქორწინების პირველ წლებში, ქმრისგან და 
ფერიდუნის ყოფილი კრიტიკოსი მეგობრისგან ფუსუნი ბევრ საინტერესო ამბავს იგებდა გრეის 
კელიზე, ამიტომაც არც ერთ ხუთშაბათ საღამოს არ ტოვებდა. მე კი ისე მომწონდა 
აღფრთოვანებული ფუსუნის ნახვა, რომ ყოველ ხუთშაბათს ქესქინების მაგიდასთან ვიკავებდი 
ჩემს ადგილს. 

იმ ხუთშაბათს უჩვენებდნენ ჰიჩკოკის „საძინებლის ფანჯარას“, მაგრამ ფილმმა,  იმის მაგივრად, 
რომ დავემშვიდებინე, გრძნობები ამიშალა. ამის მიზეზი კი ის იყო,  რომ ეს ფილმი რვა წლის წინ 
ვნახე. გახსოვთ, ალბათ, „სათსათის“  თანამშრომლებთან ერთად სადილობის შემდეგ ფუსუნის 
კოცნის გასახსენებლად  კინოთეატრში რომ შევედი. არც იმან დამამშვიდა, რომ ცალი თვალით 
ფუსუნს  ვუმზერდი, რომელიც ფილმს მთელი გრძნობით უყურებდა და აღფრთოვანებული  იყო 
გრეის კელის მოხდენილობითა და 

  

უშუალობით. ჩუქურჯუმაში ვახშმობის დროს ხან ფილმის გამო, ხანაც ფილმისგან 
დამოუკიდებლად, ისეთი გრძნობა მეუფლებოდა, თითქოს საშინელი სიზმრიდან ვერ 
ვფხიზლდებოდი და ვერ ვპოულობდი გამოსასვლელს ოთახიდან, რომელიც სულ უფრო და 
უფრო ვიწროვდებოდა. ასე მეგონა, რომ დრო თავის მარწუხებს მიჭერდა. 

ბევრი ვიფიქრე, როგორ მეჩვენებინა „უმანკოების მუზეუმში“ სიზმრიდან ვერ გამორკვევის 
გრძნობა, რადგანაც მას ორი მხარე აქვს: ა) გვიჩვენებს სულის  მდგომარეობას და ბ) არასწორად 
აღვიქვამთ არსებულ  დროს. 

ა) სულის მდგომარეობის გამო სიზმრიდან ვერ გამორკვევა ცოტათი ჰგავს ალკოჰოლით ან 
თრიაქით მთვრალი ადამიანის განცდას, მაგრამ განსხვავდება კიდეც: გგონია, რომ იმწამს, იმ 
მომენტში საერთოდ არც კი არსებობ. ფუსუნის ოჯახში ხანდახან ისეთი განცდა მეუფლებოდა, 
თითქოს ის მომენტი წარსულში უკვე იყო.. იმ მომენტში, ტელევიზორში რომ ვუყურებდით ფილმს 
გრეის კელის მონაწილეობით, მეგონა, რომ ის უკვე ვნახე რამდენიმე ხნის წინ ქესქინებთან 
ერთად, მაგიდასთან საუბრებიც თითქმის არ განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან, მაგრამ ჩემი ეს 
შეგრძნება ამით არ საზრდოობდა. ზოგ მომენტში ვერ ვგრძნობდი, რომ ცოცხალი ვიყავი. მეგონა, 
რომ ამ სამყაროს შორიდან ვუმზერდი და ორგანიზმი აღარ მემორჩილებოდა, თითქოს სხვის 
სხეულში ვიჯექი და ჩემს თავსა და ფუსუნს, როგორც სცენაზე, შორიდან ვუმზერდი. ისეთი განცდა 
მქონდა, თითქოს სხეული იქ კი იყო, მაგრამ სული ხორცს გაჰყროდა და ზემოდან დასცქეროდა, 
არსებული მომენტი   კი   მხოლოდ   ჩემი   მოგონება   იყო.   ამიტომაც    „უმანკოების    მუზეუმის“ 
დამთვალიერებლებმა   ექსპონატების   –    ნივთების,    ღილების,    ჭიქების, ფუსუნის 
სავარცხლებისა და ძველი ფოტოსურათების დათვალიერებისას –  ამ ყველაფერს ისე უნდა 
შეხედონ, როგორც ჩემს მოგონებებს.. 
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ბ) თუკი იმ წამს ისე აღვიქვამდი, როგორც მოგონებას, ე.ი. დროში ვცდებოდი. ვგრძნობდი, რომ 
ადგილთან დაკავშირებითაც რაღაც ილუზიები მქონდა. იმისათვის, რომ გაიგოთ, თუ რა განცდა 
მქონდა, მუზეუმში ვფენ ჟურნალიდან ამოჭრილ საბავშვო ფურცლებს, სადაც ორ ნახატს შორის 
შვიდი განსხვავება, ტყვეობიდან მეფის დასახსნელი გვირაბი, ან კიდევ ტყიდან კურდღლის 
გამოსასვლელი გზა უნდა გვეპოვნა. ამ თამაშებით ვერთობოდი, მაგრამ გარკვეულწილად 
ვწუხდებოდი კიდეც. ქესქინების ოჯახში სტუმრობის მეშვიდე წლიდან მაგიდასთან ჯდომა ჩემთვის 
სულ უფრო და უფრო ნაკლებად სასიამოვნო, პირიქით დამთრგუნველი ადგილიც კი გახდა. იმ 
საღამოს ფუსუნს ეს არ გამოჰპარვია. 

– რა იყო, ქემალ, ფილმი არ მოგეწონა? 

– როგორ არა, მომეწონა. 

– იქნებ ეს თემა არ მოგწონს.. 

– პირიქით. – ვუთხარი და გავჩუმდი. 

იმდენად უჩვეულო იყო, რომ თავისი მშობლების თვალწინ ფუსუნი ჩემი გუნება-განწყობით 
დაინტერესდა, რომ ფილმსა და გრეის კელიზე ერთი-ორი ტკბილი სიტყვა ვთქვი. 

–  კარგი რა, ნუ დამიმალავ, აშკარაა, რომ დღეს უხასიათოდ  ხარ, ქემალ.   –  მითხრა ფუსუნმა. 

–  გეტყვი.. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს სახლში რაღაც შეცვალეთ,   მაგრამ  ვერ ვხვდები, რა. 

ყველას გაეცინა. 

– ლიმონი უკანა ოთახში გავიყვანეთ, ქემალ, – მითხრა მამიდა ნასიბემ. –  გვიკვირდა კიდეც, 
აქამდე რომ ვერ შეამჩნიე. 

– მართლა?! – ვთქვი. – როგორ ვერ მივხვდი. თანაც ხომ იცით, როგორ მიყვარს ლიმონი. 

– ჩვენც გვიყვარს. – მიპასუხა ფუსუნმა ამაყად. – გადავწყვიტე, რომ დავხატო. ამიტომაც მისი 
გალია იქვე დავდგი. 

  

– ხატვა დაიწყე?.. შეიძლება ვნახო? 

– რა თქმა უნდა. 

„უხასიათოდ ვარ და არ შემიძლიაო“ – ამ არგუმენტით ფუსუნმა დიდი ხნის წინ დაანება თავი 
სტამბოლის ჩიტების ხატვას. უკანა ოთახში გავედით და ჯერ ლიმონს, შემდეგ კი ფუსუნის 
დაწყებულ ნახატს შევხედეთ. 

–    ფერიდუნს   ჩიტების   ფოტოები   აღარ   მოუტანია.   ამიტომაც   ვიფიქრე,    რაღა 
ფოტოსურათებიდან გადავიხატო, უფრო საინტერესო არ იქნება, თუ ცოცხალს დავხატავ- მეთქი. 

თავბრუ დამეხვა, რადგანაც ფუსუნი მეტისმეტად თავისუფალი და უშუალო იყო და თანაც 
ვიგრძენი, ფერიდუნი წარსულში იყო დარჩენილი. თავი ძლივს შევიკავე. 
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– ძალიან კარგი დასაწყისია, ფუსუნ, – ვუთხარი. – დარწმუნებული ვარ, „ლიმონი“  შენი საუკეთესო 
ნამუშევარი იქნება. იცი, რატომ, იმიტომ, რომ კარგად იცნობ,  ადამიანი კი ხელოვნებაში 
წარმატებული მაშინ იქნება, თუკი იმ თემაზე იმუშავებს, რაც უყვარს. 

– მაგრამ სინამდვილეს მაინც არ ავსახავ. 

– ეს როგორ? 

– გალიაში არ იქნება გამომწყვდეული. მინდა, რომ ის ფანჯრის რაფაზე დასკუპებული დავხატო, 
ვითომ თავისუფალი ჩიტია. 

იმ კვირაში ქესქინებს კიდევ სამჯერ ვესტუმრე. ვახშმობის შემდეგ უკანა ოთახში გავდიოდით 
ნახატების დეტალების განსახილველად. ცოცხალ იადონზე მეტად ნახატი გვაინტერესდა. 
ლიმონი უგალიოდ უფრო ბედნიერი ჩანდა. უკანა ოთახში ყოველი შესვლისას  აუცილებლად  
ვსაუბრობდით  პარიზის მუზეუმის დათვალიერებაზეც. 

სამშაბათ საღამოს ლიმონს რომ ვუყურებდით ნახატზე, ლიცეუმის აღელვებულ მოსწავლესავით, 
როგორც იქნა, ამოვღერღე წინასწარ მომზადებული სიტყვები. 

– საყვარელო,  უკვე  დროა, ცხოვრება  და სახლიც  შევიცვალოთ. ცხოვრება  ძალიან მოკლეა, 
წლებიც ჯიუტად გარბიან. ამიტომაც ერთად გადავიდეთ  საცხოვრებლად და ბედნიერებით 
დავტკბეთ. – ფუსუნს თავი ისე ეჭირა, თითქოს ჩემი არ ესმოდა, პასუხად მხოლოდ იადონ 
ლიმონის ჭიკჭიკი მივიღე. – უკვე აღარაფერი  უნდა გვაშინებდეს და აღარაფრის გვრცხვენოდეს. 
მე და შენ ჩვენი კერა უნდა  შევქმნათ და სიცოცხლის ბოლომდე ბედნიერები უნდა ვიყოთ. 
ოცდახუთი წლისა ხარ, წინ კიდევ ნახევარი საუკუნე გვაქვს, ფუსუნ. ეს ორმოცდაათწლიანი 
ბედნიერება დავიმსახურეთ, ამ ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში რა აღარ გადავიტანეთ. უკვე  
დროა, რომ გზა ერთად განვაგრძოთ. გვეყოფა ჯიუტობა. 

– რას ამბობ, ქემალ, ჩვენ ვჯიუტობთ? ხელს მანდ ნუ დებ, ჩიტს დააფრთხობ. 

– არაფერიც, ვერ ხედავ, ჩემი ხელიდან როგორ ჭამს. 

– მამა ანერვიულდება, რომ ვიგვიანებთ. – თქვა და გავიდა. 

მეორე ხუთშაბათს ისევ ჰიჩკოკის ფილმი „ქურდის დაჭერა“ გადიოდა. მთელი ფილმის 
განმავლობაში გრეის კელის მაგივრად იმას ვუყურებდი, თუ რა  აღფრთოვანებით შესცქეროდა 
მას ფუსუნი. ვხედავდი, რომ ჩემს შეყვარებულს ისე მოსწონდა ვარსკვლავი, რომ ცდილობდა, 
მისი ხელის მაგიდაზე დადების, თმის  გასწორებისა და სიგარეტის მოწევისთვის მიებაძა. 

უკანა ოთახში ლიმონის სურათის სანახავად რომ გავედით, მითხრა: – ქემალ, იცოდი, რომ გრეის 
კელისაც უჭირდა მათემატიკა? კარიერა მანეკენობით დაუწყია. თუმცა მარტო ის მშურს მისი, რომ 
მანქანას ატარებს. 

ფილმის პრეზენტაციის დროს ექრემ ბეიმ გვითხრა, ვარსკვლავს გასულ წელს, სწორედ იმ 
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გზაზე, ფილმში რომ ჩანს, ავარია მოუვიდა და დაიღუპაო. ეს ისე ტრაგიკულად განაცხადა, 
იფიქრებდით, ვინმე ახლობელზე ამბობსო. 

– რატომ გშურს? 

– არ ვიცი, ალბათ იმიტომ, რომ მანქანის ტარება მას საოცრად ძლიერსა და თავისუფალს აჩენს. 

– თუ გინდა, ახლავე გასწავლი. 

– უი, რას ამბობ, ვერ შევძლებ. 

– ფუსუნ, ვიცი, რომ ძალიან ნიჭიერი ხარ. ორ კვირაში მანქანის ტარებას ისე შეძლებ, რომ 
მართვის მოწმობა აიღო და სტამბოლის ქუჩებშიც თავისუფლად ისეირნო. ნუ გრცხვენია, მეც შენს 
ასაკში მასწავლა ჩეთინმა ტარება (ვიცრუე). უბრალოდ ცოტა  მოთმინება და სიმშვიდე გმართებს. 

– მოთმინება არ მაკლია. – მიპასუხა მტკიცედ. 

 

73. ფუსუნის მართვის მოწმობა 

1983 წლის აპრილში ფუსუნის მართვის გამოცდებისათვის მომზადება დავიწყე. მას შემდეგ, რაც 
ნახევრად ხუმრობით და ნახევრად სერიოზულად ამ თემაზე პირველად დავილაპარაკეთ, ხუთი 
კვირა გავიდა. ორივეს კარგად გვესმოდა, რომ მართვის გამოცდისათვის მომზადებისას ჩვენს 
ურთიერთობასაც მოუწევდა გამოცდის ჩაბარება. თანაც ეს ჩვენი სიყვარულის მეორე გამოცდა 
იქნებოდა და ღმერთს შეიძლება მესამე შანსი აღარ მოეცა. 

იმასაც ვხვდებოდი, რომ ფუსუნთან დაახლოების საშუალება მეძლეოდა. უბედნიერესი ვიყავი, 
ფუსუნი ამ შანსს რომ მაძლევდა. მინდა, კიდევ ერთ რამეზე გავამახვილო ყურადღება: რაც დრო 
გადიოდა, სულ უფრო მხიარული, თავისუფალი და ოპტიმისტი ვხდებოდი. გრძელი, დაბურული, 
შავი ზამთრის შემდეგ მზე ნელ-ნელა ღრუბლებიდან გამოდიოდა. 

სამი დღე იყო გასული მას შემდეგ, რაც ფუსუნს ოცდაექვსი წელი შეუსრულდა და მისი დაბადების 
დღე აღვნიშნეთ  უგემრიელესი  შოკოლადის ტორტით, რომელიც  კაფე 

„დივანში“ შევიძინე. გაზაფხულისათვის ჩვეული მშვენიერი დილა იდგა. ფუსუნს  მეჩეთ 
ფირუზაღას წინ შევხვდი და „შევროლეში“ ჩავისვი. მანქანას თავად ვმართავდი, ფუსუნი 
გვერდით დამიჯდა. თავად მოინდომა, რომ სახლში არ მიმეკითხა და მისგან ხუთი წუთის 
სავალზე, ჩუქურჯუმის აღმართის ბოლოს შევხვედროდით ერთმანეთს. 

ზუსტად რვა წლის თავზე ერთმანეთთან მარტო დარჩენის შესაძლებლობა მოგვეცა. რა თქმა 
უნდა, უბედნიერესი ვიყავი, მაგრამ ისე ვღელავდი, რომ ამ დიდ სიხარულს ვერ აღვიქვამდი. 
რვაწლიანი ტანჯვა-წამების შემდეგ, თავს ისე ვგრძნობდი, თითქოს ყველასთვის სასურველი 
საპატარძლო პირველად უნდა გამეცნო. 

ფუსუნს ნარინჯისფერვარდებიანი და მწვანეფოთლებიანი თეთრი კაბა ეცვა, რომელიც მუხლებს 
უფარავდა. მართვის ყველა გაკვეთილზე ამ კაბას იცვამდა და იმ სპორტსმენს ჰგავდა, ვარჯიშის 
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დროს ერთსა და იმავე ფორმას რომ იცვამს. მართვის გაკვეთილებიდან სამი წლის შემდეგ ეს 
ტანსაცმელი ფუსუნის კარადაში რომ ვნახე, მაშინვე გამახსენდა მართვის გაკვეთილების 
უბედნიერესი და თავბრუდამხვევი წუთები, რომლებიც ძირითადად პარკ „ილდიზსა“ და 
აბდულჰამიდის სასახლის ახლომახლო  განვიცადეთ. იმისათვის, რომ ეს ნეტარება კიდევ 
ერთხელ შემეგრძნო, კაბა დიდი  სიყვარულით ჩავიხუტე და მკლავებისა და მკერდის ნაწილს 
ვუყნოსე იმ იმედით,  რომ ფუსუნის ყველასგან გამორჩეული არომატი კიდევ ერთხელ 
შემესუნთქა. 

  

ფუსუნს ჯერ იღლია უოფლიანდებოდა, შემდეგ სისველე მკერდზე, მკლავებსა და მუცელზე 
გადასდიოდა. ზოგჯერ მანქანას მზიან ადგილას ვაჩერებდით და როგორც რვა წლის წინ 
აპარტამენტ „მერჰამეთში“ ჩვენი სასიყვარულო ურთიერთობისას, ახლაც  გაზაფხულის 
სასიამოვნო მზე დაგვნათოდა და ცოტათი გვაოფლიანებდა. ჩვენზე გავლენას ახდენდა მანქანის 
სირცხვილითა და მღელვარებით გაჯერებული ატმოსფერო. თუკი ფუსუნს რამე შეეშლებოდა, 
მაგალითად, თუკი მარჯვენა საბურავი ტროტუარს გაეხახუნებოდა, ან ძრავა ჩაუქრებოდა, 
მაშინვე წითლდებოდა და ოფლი დაასხამდა. თუმცა ყველაზე ძალიან მაშინ ნერვიულობდა, 
როდესაც კონუსის პედალს არასწორად დააჭერდა. 

ფუსუნს მოძრაობის წესები სახლში წიგნიდან ჰქონდა დაზუთხული. საჭეც კარგად ეჭირა, მაგრამ 
კონუსის პედლის ხმარება, სხვა დამწყები მძღოლების მსგავსად, მისთვისაც სერიოზულ 
პრობლემას წარმოადგენდა. ფრთხილად და დაკვირვებით მართავდა, ტროტუართან კი 
დისტანციას ისე ინარჩუნებდა, როგორც გემის კაპიტანი კლდეებთან მიახლოებისას. „ყოჩაღ, 
საყვარელო,  ძალიან  ნიჭიერი  ხარ!“  –  შევაქებდი თუ  არა, კონუსიდან ფეხს უდროოდ აიღებდა 
და მანქანაც  ბევრი  ხველისგან   დაღლილი მოხუცივით აცახცახდებოდა. ამ დროს ვეძახდი, 
კონუსი, კონუსი-მეთქი, მაგრამ ფუსუნი ხან სიჩქარის პედალს დააჭერდა ფეხს, ხანაც მუხრუჭისას. 
სიჩქარის პედალზე  დაჭერისას მანქანა კიდევ უფრო ახმაურდებოდა და ბოლოს ჩაქრებოდა. 
ფუსუნი  ჭარხალივით წითლდებოდა და ვხედავდი, რომ შუბლზე, ცხვირსა და საფეთქლებზე 
ოფლი წყალივით მოსწურწურებდა. 

– კმარა, მეყოფა! – ამბობდა ასეთ დროს ფუსუნი დარცხვენით. – გადავიფიქრე, ამას ვერ 
ვისწავლი! როგორც ჩანს, მძღოლობისთვის არა ვარ გაჩენილი. 

შემდეგ მანქანიდან გადმოვიდოდა, ცხვირსახოცით ოფლს მოიწმენდდა და მოშორებით 
მიდიოდა. ზოგჯერ ისე გადმოხტებოდა, რომ სიტყვასაც არ დაძრავდა და ორმოცი- ორმოცდაათი 
ნაბიჯის მოშორებით სიგარეტის მოწევას იწყებდა (ერთხელ, მახსოვს, მარტო რომ დაინახეს, ორი 
მამაკაცი აეკიდა კიდეც). ხანდახან მანქანიდან არ გადმოდიოდა, იქვე მოუკიდებდა  სიგარეტ  
„სამსუნს“,  შემდეგ  ნამწვს   საფერფლეში ჩააქრობდა და, ამას ვერასდროს ვისწავლი, მართვის 
მოწმობის  აღების  სურვილი დავკარგეო, იტყოდა. 

ასეთ მომენტებში ისე ღელავდა, რომ მეგონა, მარტო მართვის მოწმობაზე კი არა, არამედ ჩვენს 
მომავალ ბედნიერებაზეც ამბობდა უარს და ლამის ვევედრებოდი, მოითმინე და დამშვიდდი-
მეთქი. 
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ტანსაცმელი ოფლისგან მკლავებზე ეწებებოდა. სიამოვნებით ვუყურებდი მის ლამაზ მკლავებს, 
სახის გაკვირვებულ გამომეტყველებას, აზიდულ წარბებსა და გაოფლილ სხეულს, რომელიც 
ჩვენს სიყვარულის დღეებს მახსენებდა. ფუსუნი მძღოლის სავარძელში ჩაჯდომისთანავე 
ნერვიულდებოდა, შემდეგ კაბის ზედა ღილს შეიხსნიდა. მთელ სხეულზე სიმწრის ოფლი 
ასხამდა. მის ნამიან კისერს, საფეთქელსა და ყურის ბიბილოს თვალს ვერ ვაშორებდი და 
მახსენდებოდა, როგორ ვეალერსებოდი რვა წლის წინ მის მწიფე მსხალივით ძუძუებს (იმავე 
ღამით სახლში ორი ჭიქა არყის გადაკვრის შემდეგ მისი ძუძუების მარწყვისფერი კერტებიც 
წარმოვიდგინე). ხანდახან მეჩვენებოდა, რომ ფუსუნი ხვდებოდა, მისი ცქერით რომ ვტკბებოდი, 
მაგრამ არ იმჩნევდა. ზოგჯერ ხელზე, მკლავსა და სხეულზე ხელით ვეხებოდი, რომ გადაცემათა 
კოლოფის უფრო მარტივად გადართვა ან რამე სხვა მოძრაობა მესწავლებინა. ვგრძნობდი, რომ 
მანქანაში ჩვენს სხეულზე მეტად ჩვენი სულები ერთიანდებოდნენ. შემდეგ ფუსუნი ისევ დროზე 
ადრე იღებდა ფეხს კონუსის პედლიდან  და   „შევროლე-56“   ცეცხლში   მოხვედრილი  ცხენივით   
აცახცახდებოდა. საბოლოოდ კი მანქანა უქრებოდა. ამ დროს პარკში გამეფებულ სიჩუმეს 
შევიგრძნობდით. გაზაფხულის მწერების ბზუილის ხმაც კი გვესმოდა და ვხდებოდით, თუ რა 
მშვენიერი იყო სტამბოლში ცხოვრება. 

აბდულჰამიდი ოსმალეთის იმპერიას სწორედ ამ ადგილიდან მართავდა, ამ პარკში კი 
ბავშვობაში თამაშობდა და ხის გემს დიდ აუზში უშვებდა. რესპუბლიკის დაარსების შემდეგ აქ 
მდიდარი თურქები სეირნობდნენ მანქანებით და მართვას სწავლობდნენ, გაბედული და ვნებიანი 
წყვილები კი პარკის ასწლიანი ალვისა და წაბლის ხეებქვეშ კოცნაობდნენ. ამის შესახებ ფიჩ 
ჰილმის, თაიფუნისა და ზაიმისგან მქონდა გაგონილი. ხეების უკან 

  

ჩახუტებული წყვილების დანახვაზე ჩემსა და ფუსუნს შორის უხერხული სიჩუმე ჩამოვარდებოდა 
ხოლმე. 

მართვის გაკვეთილები მაქსიმუმ ორ საათს გრძელდებოდა. ისევე როგორც აპარტამენტ 

„მერჰამეთში“  ჩვენი   სასიყვარულო   ურთიერთობისას,   ახლაც მეჩვენებოდა,    რომ გაკვეთილი 
გაცილებით დიდხანს გრძელდებოდა. სწავლების დამთავრების შემდეგ ჩვენ შორის ისევ სიჩუმე 
ისადგურებდა. 

– ემირგანში ხომ არ წავიდეთ ჩაის დასალევად? –  ვეკითხებოდი  ფუსუნს  პარკიდან 
გამოსვლისას. 

– წავიდეთ. – ჩაიჩურჩულებდა ფუსუნი მორცხვი ქალიშვილივით. 

ისე ავღელდებოდი, გეგონებოდათ, საცოლეს პირველად შეხვდაო. ბოსფორის სრუტის 
გავლით, ემირგანში მანქანას ვაყენებდი ბეტონის ნავმისადგომზე და მანქანაშივე ვსვამდით ჩაის. 
ისეთი ბედნიერი ვიყავი, რომ ნეტარებისგან ლაპარაკიც კი მიჭირდა. ფუსუნიც გაოგნებული იყო 
ყველაფრით და ამიტომ, ან ისიც დუმდა, ან მართვის გაკვეთილებზე მელაპარაკებოდა. 

ჩაის სმისას ერთი-ორჯერ მისკენ გავიწიე და კოცნა დავუპირე, მაგრამ ფუსუნმა კულტურულად 
მომიშორა თავიდან და ეს ისე გააკეთა, როგორც წესიერ ქალიშვილებს სჩვევიათ ქორწინებამდე. 
მაგრამ მაინც ბედნიერი ვიყავი, რადგანაც ამის შემდეგაც არ უფუჭდებოდა ფუსუნს მხიარული 
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განწყობა და არც მიბრაზდებოდა. შინაგანად უდიდეს სიხარულს ვგრძნობდი. იმ პროვინციელ 
მამაკაცს ვგავდი, რომელიც იმითაა ბედნიერი, რომ გვერდით წესიერი და კდემამოსილი 
საცოლე ჰყავს. 

1983 წლის ივნისში მართვის მოწმობის ასაღებად საჭირო დოკუმენტების მოსაგროვებლად 
ფუსუნთან ერთად მთელი სტამბოლი მოვიარე. ერთხელ ნახევარი დღე ვიდექით რიგში 
სამხედრო ჰოსპიტალ „ქასიმფაშაში“, რათა აგვეღო ცნობა, რომ ფუსუნს ნერვული სისტემა და 
რეფლექსები წესრიგში ჰქონდა. იქიდან რომ   გამოვედით, ფიალეფაშას მეჩეთამდე ფეხით 
ვიარეთ. ერთხელაც თაქსიმში სასწრაფო  დახმარების საავადმყოფოში ოთხ საათს დავყავით 
რიგში, მაგრამ ჩვენი ჯერი რომ  დადგა, ექიმი სახლში წავიდა და არ მიგვიღო. დარდის 
გასაქარვებლად გუმუშსუიუში  ერთ პატარა რუსულ რესტორანში ვივახშმეთ. ყელ-ყურის ექიმი 
შვებულებაში  დაგვხვდა, ამიტომაც ჰაიდარფაშას საავადმყოფოში გაგვისტუმრეს. გზად 
ქადიქოიში  თოლიებს ბლითები დავუყარეთ. „ჩაფას“ სამედიცინო ფაკულტეტზე საბუთები 
კანცელარიაში ჩავაბარეთ და რეგისტრაციის მოლოდინში უკანა მოკირწყლულ   ქუჩებში 
ვისეირნეთ. სასტუმრო 

„ფათიჰის“ წინ რომ გავიარეთ,  გამახსენდა,  როგორ  ვიტანჯებოდი  იქ ერთ  ოთახში ფუსუნის  
გამო.  მამის  გარდაცვალების  ამბავიც  ხომ  იქ   შევიტყვე,   მაგრამ, ჩემდა გასაკვირად, ისეთი 
გრძნობა დამეუფლა, თითქოს სასტუმრო სხვა ქალაქში ყოფილიყოს. 

ყოველ ახალ ცნობას ჩაითა და ყავის წვეთებით დალაქავებულ საქაღალდეში ვდებდით, 
საავადმყოფოდან გახარებული გამოვდიოდით და ჩვენს წარმატებას იქვე უბნის რომელიმე 
რესტორანში მხიარულად აღვნიშნავდით. ფუსუნი სიგარეტს თამამად ეწეოდა. ზოგჯერ 
საფერფლისკენ გაიწეოდა და ჯარის ძმაკაცივით, სიგარეტს მოურიდებლად ჩემი სიგარეტიდან 
მოუკიდებდა. თავად გავოცდი, როდესაც აღმოვაჩინე, რომ ფუსუნი სინამდვილეში დარდიანი 
ოჯახის ქალი კი არა, ძალიან უშუალო და გულითადი ადამიანი იყო, რომელსაც სეირნობა, 
ახალი ხალხის გაცნობა, სხვისი ამბების მოსმენა და უბნისა და ქალაქის ცხოვრების ყურება 
უყვარდა. ყოველივე ეს მის სიყვარულს კიდევ უფრო მიძლიერებდა. 

– ერთი ამ კაცს შეხედე, ზურგით რამხელა სარკეს მიათრევს. – მეტყოდა ხოლმე ფუსუნი. 

უბნის მოკირწყლულ ქუჩებში ფეხბურთის მოთამაშე ბავშვების ყურება ჩემზე მეტად 
ამხიარულებდა. შემდეგ კი  იქვე  „შავი  ზღვის  საბაყლოში“  ლიმონათს  ყიდულობდა („მელთემი“ 
იქაც ვერ ვნახეთ). დიდი რკინებითა და დგუშით   შეიარაღებული კაცი ყვიროდა: ასენიზატორიიი! 
და ფუსუნიც ბავშვივით ინტერესით  შესცქეროდა. ქადიქოის ნავსადგურში გამყიდველს 
გამოართმევდა და    ათვალიერებდა მოწყობილობას, რომელიც ყაბაყსაც თლიდა, ლიმონსაც 
წურავდა   და  ხორცის  დასაჭრელი დანის 

  

ფუნქციასაც ასრულებდა. 

– ერთი იმ ბავშვს შეხედე, – მითხრა ერთხელ ქუჩაში სერინობისას. – პატარა ძმა კინაღამ 
დაახრჩო. 
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თუკი პარკთან ან მოედანზე შეკრებილ ხალხს დაინახავდა, აუცილებლად მივიდოდა და 
იკითხავდა, რა ხდებაო. ინტერესდებოდა ბოშებითაც, რომლებიც დათვის ბელს ათამაშებდნენ. 
ერთად ვუყურებდით სკოლის მოსწავლეებს, რომლებიც შუა ქუჩაში ჭიდაობდნენ, ძაღლების 
შეწყვილებას, რომელსაც თან, რა თქმა უნდა, უბნელების შეძახილები და მორცხვი მზერაც 
ახლდა, მძღოლების ჩხუბს – ავარიისას, მეჩეთის ეზოდან გადმოვარდნილ ფორთოხლისფერ 
გასაბერ ბურთს, რომელიც დაღმართზე  ლამაზად მიგორავდა, ექსკავატორებს, საცხოვრებლი 
სახლის საძირკველს რომ  თხრიდნენ და მაღაზიის ვიტრინაში – ტელევიზორს, რომელიც სულ 
ჩართული იყო. 

ხელახლა აღმოვაჩინეთ ერთმანეთი და სტამბოლი. მსიამოვნებდა გაცნობიერება, რომ ფუსუნი 
ყოველდღიურად იცვლებოდა. საავადმყოფოებში უმწეოებისა და არაორგანიზებულობის მოწმე 
ვხვდებოდით. ექიმი რომ გვენახა, უთენია გვიწევდა საუნივერსიტეტო კლინიკებში წასვლა და 
მოხუცებთან ერთად რიგში ჩადგომა. ხანდახან ვხედავდით, თუ როგორ არღვევდნენ კანონს და 
ყველასგან მალულად სწრაფად კლავდნენ საკლავს ყასბები მუნიციპალიტეტის კუთვნილ 
აუთვისებელ მიწებზე. ვგრძნობდი, რომ ცხოვრების ეს შავი მხარეები ერთმანეთთან კიდევ უფრო 
გვაახლოებდა. ალბათ ამის გამო იყო, რომ ჩვენი ტანჯვა და თავგადასავალი ქალაქში ნანახი 
გაჭირვების ფონზე უკვე მნიშვნელოვნად აღარ გვეჩვენებოდა. სტამბოლი გვაგრძნობინებდა, 
რომ ჩვენ მისი რიგითი მცხოვრებლები ვიყავით და გვასწავლიდა, უშუალონი და თავმდაბლები 
ვყოფილიყავით. ქუჩებში სეირნობისას, მიკროავტობუსებითა და ავტობუსებით მგზავრობისას და 
ხალხთან კონტაქტისას ამ ყველაფრის მანუგეშებელ ძალას ვგრძნობდი. აღფრთოვანებული 
ვუცქერდი ფუსუნს, რომელიც ბორანზე გვერდით მჯდარ მოხუც ქალბატონსა და მის კალთაში 
მოკალათებულ შვილიშვილს ესაუბრებოდა. 

ფუსუნის წყალობით იმდროინდელ სტამბოლში თავდაუხურავი ლამაზი ქალის გვერდით 
სეირნობის სიამოვნებაც განვიცადე. საავადმყოფოს კანცელარიაში შესვლის ან რომელიმე 
დაწესებულებაში ფეხის შედგმისთანავე ყველა მას უყურებდა. ასაკოვანი თანამშრომლები, 
რომლებიც აგდებით ექცეოდნენ ღარიბ ავადმყოფებსა და ხანშიშესულ ქალებს, ფუსუნს დიდი 
პატივისცემით ეპყრობოდნენ. მოხელეები ბეჯითი თანამშრომლის გამომეტყველებით, მისი 
ასაკის მიუხედავად, „ქალბატონოთი“ მიმართავდნენ. თუკი სხვა ავადმყოფებს შენობით 
ელაპარაკებოდნენ, ფუსუნს თქვენობით მიმართავდნენ. როგორც ევროპულ ფილმებში 
ჯენტლმენებს სჩვევიათ, ხშირად ახალგაზრდა   ექიმები „რით შემიძლია გემსახუროთო“ 
ეუბნებოდნენ. ზოგჯერ, როცა ვერ მამჩნევდნენ, ხანში შესული პროფესორებიც კი იჩენდნენ მის 
მიმართ ყურადღებას. ეს ყოველივე გამოწვეული იყო წამიერი ელდით, რის საფუძველსაც 
წარმოადგენდა   სახელმწიფო დაწესებულებაში თავდაუბურავ ლამაზ ქალთან შეხვედრა. ზოგი   
მოხელე ფუსუნს საერთოდ არ ელაპარაკებოდა და მის გვერდით მყოფ მამაკაცს ეძებდა. რომ 
დამინახავდა, მის ქმრად მიღებდა, შვებით ამოისუნქავდა და მე მომმართავდა. 

– ფუსუნ ჰანიმს მოყვარულის მართვის მოწმობის აღება სურს, ამიტომაც ცნობის ასაღებად თქვენს 
ყელ-ყურის ექიმთან გამოგვგზავნეს. – ვპასუხობდი. –   ბეშიქთაშიდან გვაქვს მიმართვა. 

–    ექიმი    ჯერ    არ    მოსულა.    –    გვითხრა    დერეფანში  ავადმყოფების    რიგის 
მარეგულირებელმა კონტროლიორმა, შემდეგ ჩვენი საქაღალდე გახსნა და  თვალი გადაავლო. 
– მიმართვა კანცელარიაში გაატარეთ, ნომერი აიღეთ და რიგს დაელოდეთ. 
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– როცა უზარმაზარ რიგს გადავხედეთ, დასძინა. – ყველა ელოდება, სხვანაირად  არ შეიძლება. 

ერთ დღეს შევეცადე, კონტროლიორისათვის ხელში ფული ჩამედო, მაგრამ ფუსუნმა შემაჩერა. 

– უხერხულია, ჩვენც ისე დაველოდოთ, როგორც ყველა. 

  

მსიამოვნებდა, რიგში დგომისას ყველას ფუსუნის ქმარი რომ ვეგონე. ეს უპირველესად 
განპირობებული იყო იმით, რომ საავადმყოფოში ქალი მხოლოდ ქმარს შეეძლო წაეყვანა და, 
ამასთან, უდავოდ ვუხდებოდით ერთმანეთს. ერთხელ სამედიცინო ფაკულტეტის საავადმყოფოს 
რიგში დგომა მოგვბეზრდა და იქვე განაპირა ქუჩებში გავისეირნეთ. მოულოდნელად ფუსუნი 
დავკარგე, ამ დროს ძველი სახლის ფანჯრიდან ქალმა გადმომძახა, თქვენი მეუღლე მაღაზიაში 
შევიდაო. ამ პერიფერიულ უბნებში ყურადღების ცენტრში ვექცეოდით. ზოგჯერ ბავშვები 
აგვედევნებოდნენ, რადგანაც ტურისტებად გვთვლიდნენ. ხანაც ფუსუნით აღფრთოვანებული 
ვაჟი შორიდან აგვედევნებოდა და მარტო მაშინ გაგვეცლებოდა, როდესაც ჩვენი მზერა 
ერთმანეთს შეხვდებოდა. ფანჯრებიდან და კარებებიდან ქალები ფუსუნს, ხოლო მამაკაცები მე 
გამომელაპარაკებოდნენ და მეკითხებოდნენ, ვის ეძებთ ან რა გნებავთო. ერთხელ ფუსუნმა 
ქუჩაში ქლიავი იყიდა და გადაწყვიტა მაშინვე შეეჭამა, მაგრამ იქვე მდგარმა კეთილმა 
ქალბატონმა შეაჩერა, მოიცადე, შვილო, გაგირეცხავო, უთხრა, ქლიავით სავსე ქაღალდის პარკი 
გამოართვა, პირველ სართულზე სამზარეულოში შეიტანა და გაურეცხა, შემდეგ ყავითაც 
გაგვიმასპინძლდა და დაწვრილებით გამოგვკითხა, ვინ ვიყავით და იქ რა გვესაქმებოდა. ამაზე 
ვუპასუხე, ცოლ-ქმარი ვართ და ამ უბანში ლამაზ ხის სახლს ვეძებთ- მეთქი. მალე ამის შესახებ 
მთელმა მეზობლებმა იცოდნენ. 

რა თქმა უნდა, პარკ ილდიზში მართვის გაკვეთილებსაც ვაგრძელებდით, შიგადაშიგ ზეპირი 
გამოცდებისთვისაც ვემზადებოდით. ფუსუნს სულ  თან დაჰქონდა   წიგნები 

„მძღოლობის მარტივი წიგნი“ და „მართვის გამოცდის კითხვები და პასუხები“. ზოგჯერ პარკში 
ჩაის სმისას ფუსუნი დროის გასაყვანად ჩანთიდან ამ წიგნებს  ამოიღებდა და რამდენიმე 
შეკითხვასა და მისსავე პასუხს სიცილით წაიკითხავდა. 

– რა არის საავტომობილო გზა? 

– რა არის? 

– უშულოდ ტრანსპორტისათვის განკუთვნილი ნაკვეთის ღია ზოლი და ზონაა. – ამბობდა ფუსუნი 
ნახევრად ზეპირად და ნაწილობრივ კითხვით. – კარგი, აბა, თუ  იცი, რა არის სატრანსპორტო 
მოძრაობა? 

ამაზე პასუხი უკვე ბევრჯერ მქონდა მოსმენილი ამიტომაც ვიწყებდი: –  სატრანსპორტო 
საშუალებების, ადამიანებისა და ცხოველების.. 

– აქ სიტყვა „და“ არ არის. – მეტყოდა ფუსუნი. – სატრანსპორტო მოძრაობა ეწოდება 
სატრანსპორტო საშუალებების, ადამიანების, ცხოველების გადასაყვანად  განკუთვნილ 
ავტომანქანებისა და საბურავებიანი ტრაქტორების საავტომობილო გზაზე მოძრაობას. 

-328- 
 



ძალიან მიყვარდა ეს კითხვა-პასუხი, რადგანაც სკოლის წლებს მაგონებდა, როდესაც 
გაკვეთილებისა და წესების დაზეპირება მიხდებოდა. ამიტომაც მართლა გულით 
ვმხიარულდებოდი. ბოლო კითხვას კი ფუსუნს ვუსვამდი: – ახლა შენ მიპასუხე, რა არის 
სიყვარული? 

– რა ყოფილა? 

–  სიყვარული ეწოდება გრძნობას, რომელსაც განიცდის გზებზე,    ტროტუარებსა  თუ პარკებში 
სეირნობისას და ასევე, ჩაიხანებში, რესტორნებსა და სახლში  სადილობისას ფუსუნის 
შემხედვარე ქემალი. 

– ჰმ.. მშვენიერი პასუხია, მაგრამ, როცა არ მიყურებ, არ გიყვარვარ? 

– ასეთ დროს ავადა ვარ. 

– არ ვიცი, ეს პასუხი რამდენად გამომადგება მართვის გამოცდაზე. – მეუბნებოდა ფუსუნი და ისეთ 
გამომეტყველებას იღებდა, რომ აშკარად მაგრძნობინებდა, ამ თემაზე ხუმრობა და საუბრის 
გაგრძელება აღარ მინდაო. მეც იმ დღეს ამაზე აღარ ვლაპარაკობდი. 

ზეპირი გამოცდა ტარდებოდა პატარა სასახლეში, სადაც ოდესღაც აბდულჰამიდის ერთ- ერთი 
გიჟი ვაჟი ნუმან ეფენდი ჰარამხანაში უდის[38]  დამკვრელი ქალების    სმენით 

  

ტკბებოდა. აქაურობას ხშირად ეწვეოდნენ ხოლმე იმპრესიონისტებიც, რომ ბოსფორის ხედი 
დაეხატათ. რესპუბლიკის დაარსების შემდეგ ასეთ სასახლეებს, რომელთა გათბობაც რთული 
იყო, სახელმწიფო ორგანიზაციებად იყენებდნენ. შენობის კართან ფუსუნს ველოდი და საკუთარ 
თავს ვუსაყვედურებდი, რვა წლის წინ, უნივერსიტეტის მისაღებ გამოცდაზე ფუსუნი ოფლში რომ 
იღვრებოდა, „თაშქიშლის“ კართან რომ არ  ვიდექი. სიბელთან ჰილტონში ნიშნობა რომ 
ჩამეშალა და დედაჩემი  ფუსუნის   ხელის სათხოვნელად მიმეგზავნა, რვა წელიწადში სამი შვილი 
გვეყოლებოდა. თუმცა  მალე დავქორწინდებით და კიდევ გვექნება დრო სამი, შეიძლება მეტი 
შვილის  გასაჩენად- მეთქი. ამ ფიქრებმა ისე გამიტაცა, ვერც კი შევამჩნიე, როგორ დამადგა თავზე 
ფუსუნი. 

– ყველაფერი კარგად გავაკეთე! – შემომცინა. 

ისევ ოცნებებში ვიყავი ჩაფლული და ძლივს შევიკავე თავი, რომ არ მეკითხა, რამდენი შვილი 
გინდა, რომ გვყავდეს-მეთქი. საღამოობით ძველებურად ოჯახთან ერთად ვვახშმობდი და 
ტელევიზორს ვუყურებდი. 

ფუსუნმა თეორია წარმატებით ჩააბარა, მაგრამ მძღოლობის პრაქტიკულ გამოცდაზე გასვლის 
პირველი ცდა კრახით დამთავრდა. მართვის პრაქტიკულ გამოცდაზე, როგორც წესი, პირველად 
ყველას ჭრიდნენ, რომ მეტი სერიოზულობა მიენიჭებინათ თავიანთი საქმიანობისათვის. 
მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვიცოდით, ამისთვის მზად მაინც არ ვიყავით, რადგანაც გამოცდა 
ძალიან მალე დაამთავრეს. საგამოცდო კომისია სამი მამაკაცისგან შედგებოდა. მათთან ერთად 
ჩაჯდა  ფუსუნი  „შევროლეში“  და მანქანაც  წარმატებით დაძრა. ცოტა რომ გაიარა, უკანა 
სავარძელზე მჯდარმა ერთ-ერთმა მამაკაცმა შენიშვნა მისცა, სარკეში არ იხედებითო. 
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ფუსუნი მისკენ შებრუნდა და ჰკითხა: – ბატონო? 

ამის შემდეგ ფუსუნს მანქანის გაჩერება და ჩამოსვლა სთხოვეს. 

– მანქანის ტარებისას მძღოლმა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაიხედოს უკან. –  ეს სიტყვები 
უთხრეს და თავადაც გადმოვიდნენ მანქანიდან. ფუსუნი შეწუხებული იყო  ამ კაცების დამცინავი 
ტონისა და საქციელის გამო. 

შემდეგი გამოცდა ფუსუნს ოთხი კვირის შემდეგ, ივლისის ბოლოს დაუნიშნეს. ჩვენს 
მდგომარეობაზე იცინოდნენ ისინი, ვინც კარგად იცნობდა მართვის მოწმობის აღების 
ბიუროკრატიულ წესებს და ამ სისტემაში გამეფებულ კორუფციას. საგამოცდო ტერიტორიაზე 
ერთ-ერთი ბარაკი ჩაიხანად გადაეკეთებინათ, რომლის კედელზეც ათათურქის ოთხი 
ფოტოსურათი და დიდი საათი ეკიდა. ვისაც არ ეზარებოდა, ყველა იქ შემოდიოდა ჩაის 
დასალევად. სწორედ აქ გამიმხილეს მეგობრულად და გამაცნეს მართვის მოწმობის აღების 
მარტივი გზები. პენსიაში გასულ პოლიციელებს გახსნილი ჰქონიათ ავტომანქანის მართვის 
სწავლების ძვირად ღირებული კერძო კურსები. თუკი იქ ჩავეწერებოდით (სიარული 
აუცილებელი არ იყო), გამოცდას უპრობლემოდ ჩავაბარებდით, რადგანაც კომისიის წევრები 
ამგვარ კურსებთან თანამშრომლობდნენ. ფულის გადახდის შემთხვევაში შესაძლებელი იყო 
მართვის გამოცდის სპეციალურად მოწყობილი „ფორდით“ ჩაბარებაც. თუ მეტს გადაიხდიდი, 
შეიძლებოდა, ისე ჩაგებარებინა გამოცდა, რომ კურსებზე არ გევლო. როგორც ბიზნესმენს, 
კარგად  მესმოდა, რომ ქრთამისთვის თავის არიდება ზოგ შემთხვევაში შეუძლებელი იყო,  
მაგრამ ფუსუნი ჯიუტობდა, ამ საზიზღარ კაცებს ფულს არ მივაშავებო, ამიტომაც   პარკ  ილდიზში 
მეცადინეობებს ვაგრძელებდით. 

საგამოცდო წიგნში აღნიშნული იყო ათასობით წვრილმანი დეტალი, რომლის გამოყენებაც 
მძღოლს ევალებოდა მანქანის ტარების დროს. საკმარისი არ იყო მხოლოდ ის, რომ კომისიის 
წინ მანქანა სწორად გაგეტარებინა, ამასთანავე აუცილებელი იყო მათთვის ამის გაზვიადებულად 
ჩვენებაც. მაგალითად, უკანა სარკეში ყურებისას უნდა მიგენიშნებინა, რომ იყურები. ეს საკითხი 
კარგად აუხსნა ფუსუნს ჩვენმა ნაცნობმა კეთილმა პოლიციელმა, რომელსაც ამგვარ საკითხებში 
ჭიპი ჰქონდა მოჭრილი. 

– შვილო, გამოცდაზე თან მანქანა უნდა ატარო და თანაც ისე უნდა უჩვენო  თავი,  აი, ვატარებო. 
ანუ პირველი შენთვის უნდა გააკეთო, ხოლო მეორე – სახელმწიფოსთვის. 

  

პარკში მართვის გაკვეთილების დასრულების შემდეგ, როცა მზე თავის მცხუნვარებას კარგავდა, 
ემირგანში მივდიოდით, სადმე მანქანას ვაყენებდით და ჩაის ან ლიმონათს ვსვამდით, ზოგჯერ 
რუმელიჰისარს ვესტუმრებოდით და ჩაის პირდაპირ სამოვრიდან ვისხამდით. ყოველივე ეს ისე 
მოგვწონდა, რომ საგამოცდო პრობლემები გვავიწყდებოდა. თუმცა არ მინდა, რომ 
მკითხველებმა მხიარულად მოჭუკჭუკე წყვილად ჩაგვთვალონ. 

– მძღოლობაში აშკარად მათემატიკაზე გაცილებით წარმატებულები ვართ.  –   ვთქვი ერთხელ. 

– ვნახოთ.. – მიპასუხა ფუსუნმა. 
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ზოგჯერ ჩაის სმისას მაგიდასთან ისე ჩუმად ვისხედით, გეგონება დიდი ხნის ცოლ-ქმარი ვიყავით 
და სალაპარაკო თემა ამოწურული გვქონდა. ზოგჯერ ჩვენ წინ ჩავლილ რუსულ ტანკერებს, 
ბორნებს, ჰაიბელიადასა და შავი ზღვის სარეისო გემ „სამსუნს“ შევცქეროდით აღფრთოვანებით. 

ფუსუნი მეორედაც  ჩაიჭრა.  ამჯერად  ძალიან  რთული  დავალება  მისცეს –   მანქანა აღმართში 
უკანა სვლით მონიშნულ ადგილას უნდა დაეყენებინა. როგორც კი  მანქანა აცახცახდა, ფუსუნს 
ისევ ისეთივე დამცინავი ტონით უბრძანეს მანქანიდან ჩასვლა. 

სხვებთან ერთად მეც შორიდან ვუყურებდი გამოცდის მსვლელობას. ერთ-ერთმა მამაკაცმა 
მანქანიდან გადმობრძანებული ფუსუნი და მანქანის საჭესთან კომისიის წევრი რომ დაინახა, 
მითხრა, ეჰ, შენი ცოლი ჩაჭრესო. 

სახლში რომ ვბრუნდებოდით, ფუსუნს დანა კბილს არ უხსნიდა. მისთვის არც მიკითხავს, ისე 
დავაყენე მანქანა ორთაქოიში. ბაზართან პატარა სამიკიტნოში დავსხედით და თითო ჭიქა 
ყინულიანი არაყი მოვითხოვე. 

– ცხოვრება ძალიან მოკლეა. – ვუთხარი რამდენიმე ყლუპის შემდეგ. – თავს  ნუღარ შეაჭმევინებ 
ამ ტირანებს. 

– ასე სასტიკები რატომ არიან? 

– იმიტომ რომ ფული უნდათ. მივცეთ და დავისვენებთ. 

– შენი აზრით, ქალს მანქანის წესიერად მართვა არ შეუძლია? 

– ეს ჩემი აზრი არ არის, ასე ისინი ფიქრობენ. 

– არა, ყველა ასე ფიქრობს.. 

– საყვარელო, მოდი ნუ გაჯიუტდები.. ნეტა ეს ბოლო სიტყვები არ მეთქვა. 

– ქემალ, ცხოვრებაში არაფერზე გავჯიუტებულვარ. მაგრამ თავი არ შეიძლება დახარო მაშინ, 
როცა შენს პიროვნებას, ღირსებას თელავენ და სიამაყეს გინადგურებენ. ახლა კი მისმინე, ერთ 
რამეს გთხოვ, ამას სერიოზულად გეუბნები. იცოდე, არ გაბედო და ქრთამი არავის მისცე, არც 
ჩამიწყო და საერთოდაც ნუ ჩაერევი. მინდა, რომ მართვის მოწმობა ჩემით ავიღო. იცოდე, ჩემს 
ზურგს უკან არაფერი გააკეთო, თორემ გავიგებ და ძალიან მეწყინება. 

– კარგი, როგორც გინდა. – ვუპასუხე. 

ერთი ჭიქა არაყი კიდევ დავლიეთ, ბევრი აღარ გვილაპარაკია. საღამო ხანი იყო და სამიკიტნოში 
მარტო ჩვენ ვიყავით. შემწვარ მიდიებსა და ქაბაბებს მოუთმენელი ბუზები ასხდებოდნენ. ამ 
სამიკიტნოსთან მოგონებები მაკავშირებდა, ამიტომაც მას წლების შემდეგ ვესტუმრე, თუმცა 
შენობა დანგრეული დამხვდა და მის ადგილას საჩუქრების მაღაზიები გაეხსნათ და ტურისტების 
საყვარელ სუვნირებს ყიდდნენ.. 

იმ საღამოს რესტორნიდან რომ გამოვედით, ფუსუნს  მკლავში  ხელი  მოვკიდე   და 
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ვუთხარი: –  იცი, საყვარელო, ამ რვა წელიწადში პირველად ვისადილეთ  ჩვენ  ორმა ერთად. 

– მართალია. – მითხრა და თვალები ისე გაუბრწყინდა, რომ უბედნიერესი გავხდი. – ერთ რამეს 
გთხოვ, გასაღები მომეცი. მანქანას მე წავიყვან. 

– კი, ბატონო. 

მარტო ბეშიქთაშისა და დოლმაბაჰჩეს გადაკვეთზე აღმართზე დაიძაბა ცოტა, თორემ ისე, 
ნასვამობის მიუხედავად, უპრობლემოდ მივედით მეჩეთ ფირუზაღასთან. სამი დღის შემდეგ, 
სამეცადინოდ წასასვლელად ერთმანეთს ისევ იქ შევხვდით. მაშინაც თავად მოისურვა მანქანის 
წაყვანა, მაგრამ გარშემო ბევრი პოლიციელი მოძრაობდა და მართვის მოწმობის გარეშე მის 
საჭესთან დასმას მოვერიდე. ძალიან ცხელოდა, ამის მიუხედავად ჩვენმა გაკვეთილმა 
შესანიშნავად ჩაიარა. 

აქეთობას ბოსფორის სრუტეს რომ გავხედეთ, ვინანეთ, საცურაო კოსტიუმები რომ არ გვქონდა. 

შემდგომი შეხვედრისას ფუსუნს სახლშივე ჩაეცვა ლურჯი საცურაო კოსტიუმი, რომელსაც აქ 
ვფენ. გაკვეთილის შემდეგ თარაბიაში პლაჟზე წავედით. ფუსუნმა კაბა უშუალოდ ბაქნიდან 
წყალში ჩახტომის წინ გაიხადა. რვა წლის შემდეგ მხოლოდ წამიერად შევავლე თვალი ფუსუნის 
სხეულს, რადგანაც ისე სწრაფად გადაეშვა წყალში, გეგონება ჩემგან გაქცევას ცდილობდა. 
ზღვაში რომ ჩაყვინთა, ზღვა აქაფდა და წამოიქოჩრა, ამ ყველაფერმა კი ჩემზე წარუშლელი 
შთაბეჭდილება მოახდინა. ამ განწყობას შემდგომ წლების მანძილზე ვეძებდი და ამისათვის ძველ 
ფოტოსურათებსა და საფოსტო ბარათებს ვიძენდი სტამბოლელი კოლექციონერებისგან. 

ფუსუნს მეც მივყევი და ზღვაში გადავხტი. გონების უცნაური ნაწილი მაშინებდა, ზღვაში თავს 
ბოროტი ძალები არ დაესხანო. ამიტომაც ავჩქარდი. მინდოდა, მის გვერდით ვყოფილიყავი, 
რომ დამეცვა. ისეთი ბედნიერი და აღელვებული ვიყავი, რომ მთელი ძალით მივცურავდი. 
მახსოვს, შემეშინდა კიდეც, არ დავმხრჩვალიყავი. ფუსუნს ვერ ვხედავდი, გული გამისკდა, 
დინებამ ხომ არ წამიღო-მეთქი. იმ მომენტში მინდოდა, რომ მასთან ერთად მოვმკვდარიყავი. 
უცებ ბოსფორის სრუტის წყალი დაწყნარდა და ჩემ წინ ფუსუნი გამოჩნდა. ერთმანეთს 
ბედნიერად ვუღიმოდით. მასთან მივცურე და კოცნა დავუპირე, მაგრამ კდემამოსილი 
ქალიშვილივით მკაცრი გამომეტყველება მიიღო, მიტრიალდა და ბაყაყურად გაცურა. მეც 
გავყევი. მისი ლამაზი ფეხების წრიულ მოძრაობებს ვუყურებდი და ცოტა ხანში მივხვდი, რომ 
ძალიან შორს შევედით. 

– გეყოფა! –  ვუთხარი. –  ნუ გარბიხარ, აქედან დინებები იწყება  და  საშიშია,  ორივე დავიღუპებით. 

უკან მოვიხედე და გავოცდი. ძალიან შორს შეგვიცურავს. მთელ ქალაქს ვხედავდით: თარაბიას, 
ჩვენს საყვარელ რესტორან  „ჰუზურსა“  და  სხვა რესტორნებს,  სასტუმრო 

„თარაბიას“, სანაპიროზე მიმავალ მანქანებს, მიკროავტობუსებს, წითელ  ავტობუსებს, 
ბორცვებსა და ბიუიქდერეს ბარაკებს. ასე მეგონა, რომ ქალაქი ჩვენგან შორს წავიდა. 

ამ ყველაფერს ვუცქერდი და მეჩვენებოდა, რომ თითქოს მარტო ქალაქსა და ბოსფორის სრუტეს 
კი არა, განვლილ ცხოვრებასაც მინიატურულად ვხედავდი. საოცარი შეგრძნება იყო ქალაქიდან 
შორს, შუა ზღვაში ფუსუნთან ერთად ყოფნა. ზღვის დიდმა ტალღამ ფუსუნი შეათამაშა. ფუსუნმა 
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წამოიკივლა, ჩემთან მოცურა და მომეხვია. ახლა უკვე ნამდვილად შემეძლო იმის თქმა, რომ 
სიკვდილამდე აღარ დავშორდებოდი. 

ამ ცეცხლოვანი მოხვევის შემდეგ მითხრა, ქვანახშირის კანჯო გვიახლოვდებაო, და გამეცალა. 
ისე სწრაფად მიცურავდა, რომ ძლივს ვეწეოდი. ნაპირზე ასვლისთანავე ფუსუნი გასახდელში 
შევიდა. ერთმანეთის სხეულის დანახვისა გვრცხვენოდა და იმ წყვილს ვგავდით, ოჯახები რომ 
ურიგებენ ერთმანეთს და თავს რომ იკავებენ ერთიმეორის ყურებისგან. 

იმდენი ვიმეცადინეთ, რომ ფუსუნმა მანქანის ტარება მართლაც მშვენივრად ისწავლა. 

  

თუმცა აგვისტოს დასაწყისში გამოცდაზე ისევ ჩაიჭრა. 

– ვერ ჩავაბარე, მაგრამ აღარ ვჯავრობ. ჯობია, ამ ბოროტ ადამიანებზე არც კი ვიფიქრო. წავიდეთ 
ზღვაზე? 

– წავიდეთ. 

გამოცდის ჩასაბარებლად ხალხი მეგობრებთან ერთად მოსულიყო. გეგონება, ჯარში მიდიანო, 
იქვე დგებოდნენ და ფოტოსურათებსაც კი იღებდნენ. ფუსუნი სიგარეტს ეწეოდა, მანქანაში 
ჩავსხედით და იქაურობას გავეცალეთ. წლების შემდეგ ის ადგილი რომ ვნახე, გავოცდი, 
რადგანაც მოტიტვლებული გორაკების ადგილას, ფეშენებელური, აუზებიანი უბნები დამხვდა. 

ზაფხულის ბოლომდე არ შეგვიწყვეტია პარკ ილდიზში მეცადინეობები. მაგრამ მართვის 
მოწმობა უკვე უბრალოდ საბაბი იყო, რომ ერთად ვყოფილიყავით და ხან ზღვაზე გაგვესეირნა 
და ხანაც რესტორნებში. რამდენჯერმე ბებექის ციხესთან ნავი დავიქირავეთ და შუა ზღვაში 
შევედით. ყველაზე სუფთა ადგილი ავირჩიეთ და იქ ვცურავდით. იმისათვის, რომ ზღვის დინებას 
არ წავეღეთ, ერთი ჩვენგანი ნავზე რჩებოდა და ცალი ხელით ზღვაში მყოფს იჭერდა. ფუსუნის 
ხელის ჩაკიდებით ისეთ სიამოვნებას ვიღებდი, რომ ბებექში ნავის ქირაობა უზომოდ შემიყვარდა. 

რვა წლის შემდეგ გაფურჩქნილ სიყვარულს აღფრთოვანებულები კი არ ვხვდებოდით, არამედ, 
დაღლილი მეგობრებივით ფრთხილად და ფაქიზად. რვა წლის განმავლობაში სიყვარულმა 
მთლიანად მოგვიცვა. ამას მაშინაც კი ვგრძნობდით, როდესაც ერთმანეთი ყველაზე ნაკლებად 
გვაინტერესდებდა. მაგრამ ვხედავდი, რომ ფუსუნს ქორწინებამდე ჩემთან სიახლოვე არ 
უნდოდა. როგორ მინდოდა მისი კოცნა და მოფერება, მაგრამ ვერ ვახერხებდი. იმაზე ფიქრიც კი 
დავიწყე, რომ ქორწინებამდე წყვილებს ერთმანეთთან სექსი არ უნდა ჰქონდეთ, რომ შემდეგ 
იმედები არ გაუცრუვდეთ-მეთქი, ხოლო ფიჩ ჰილმი, თაიფუნი, მეჰმედი და სხვა ჩემი მეგობრები, 
რომლებიც ბორდელების ხშირი სტუმრები იყვნენ და თავიანთი ვაჟკაცობით ამაყობდნენ კიდეც, 
უკვე უსულგულო ადამიანებად მიმაჩნდა. დარწმუნებული ვიყავი, ფუსუნზე დაქორწინების შემდეგ 
ჩემს ძველ მეგობრებსა და წრეს დავუბრუნდებოდი. 

ზაფხულის ბოლოს მართვის მოწმობის გამოცდაზე ფუსუნი იმავე კომისიის წინაშე კიდევ ერთხელ 
გავიდა და ისევ ჩაიჭრა. ხშირად ამბობდა, მიკვირს, რატომ ფიქრობენ მამაკაცები, თითქოს 
ქალებს სტამბოლში მანქანის ტარება არ შეუძლიათო. ამ დროს სახეზე ისეთივე გამომეტყველება 
ჰქონდა, როგორც წლების წინ, როცა მიყვებოდა, როგორ ავიწროებდნენ კაცები ქუჩაში. 
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ერთ საღამოს, მართვის გაკვეთილის შემდეგ, სარიერის პლაჟზე შევხვდით მეჰმედის მეგობარ 
ფარუქს საცოლესთან ერთად, რომლებიც ლიმონათ „მელთემს“  წრუპავდნენ (რაც იმას 
ნიშნავდა, რომ ფაფათიას რეკლამას შედეგი  გამოეღო).  მათი ნახვა არ მესიამოვნა. 1975 წლის 
სექტემბერში ფარუქი ანადოლუჰისარიში  სიბელთან ერთად ცხოვრებისას ჩვენი ხშირი სტუმარი 
იყო. მაგრამ ჩემი შებორკილობის მიზეზი ეს როდი იყო. მათთან შეხვედრისას მე და ფუსუნი 
ბედნიერ წყვილს არ ვგავდით და დარდიანები ვისხედით. ვდუმდით, რადგანაც ვხვდებოდით,  
რომ ზღვაზე ვეღარ გავისეირნებდით, რადგანაც უკვე ამინდები იცვლებოდა და ყარყატების 
პირველმა გუნდმაც გადაგვიფრინა თავზე. მართლაც, ერთ კვირაში წვიმები დაიწყო და 
პლაჟებიც დაიხურა და ამის გამო მეც და ფუსუნსაც პარკ „ილდიზში“ მანქანის ტარების სურვილი 
გაგვიქრა. 

ფუსუნი კიდევ სამჯერ ჩაჭრეს. ბოლოს, 1984 წლის დასაწყისში, როგორც იქნა, ჩააბარა გამოცდა. 
როგორც ჩანს, კომისია მიხვდა, რომ ქრთამის მიცემას არ ვაპირებდით. მართვის მოწმობის 
აღების აღსანიშნავად მუზეიენ სენარის მოსასმენად ფუსუნი, მამიდა ნასიბე და თარიქ ბეი ბებექში, 
კაზინო „მაქსიმში“ წავიყვანე. 

  

74. თარიქ ბეი 

იმ საღამოს ბებექში კაზინო „მაქსიმში“ ყველანი დავთვერით. ჩვენი მაგიდიდან მუზეიენ სენარსაც 
ავყევით სიმღერაში. მისამღერის დროს ერთმანეთს თვალებში ვუცქერდით და ვიღიმოდით.    
ახლა,    წლები     რომ    გავიდა,    ვხვდები,    რომ     ეს ერთგვარი გამოსამშვიდობებელი საღამო 
იყო. მუზეიენ სენარის მოსმენა ფუსუნზე მეტად თარიქ ბეის უნდოდა. ფუსუნი იმიტომ იყო 
განსაკუთრებით ბედნიერი, რომ   გაბრწყინებულ  და გახარებულ მამას უყურებდა. ამას მაშინ 
მივხვდი,  როდესაც  ისინი მუზეიენ სენარის სიმღერას „შენ არავინ გგავს“ უსმენდნენ. ის საღამო 
ჩემთვის იმითაც იყო დაუვიწყარი, რომ აღარ გვეუცხოებოდა უფერიდუნოდ ყოფნა. მაშინ  
აღმოვაჩინე, რამდენი დრო გამიტარებია ფუსუნისა და მისი მშობლების გვერდით. 

დრო რომ გავიდა, ზოგჯერ იმით ვხვდებოდი, რომ სახლები დაენგრიათ და ჩვენთვის ჩვეული 
მაღაზიები დაეხურათ, ზოგჯერ კი გოგონებით, რომლებიც თვალსა და ხელს შუა 
წამოჩიტულიყვნენ და მკერდსავსე ქალიშვილები გამხდარიყვნენ. იმ დღეებში აღმოვაჩინე, რომ 
ბუტიკი „შანზელიზე“ დაეკეტათ. ამის დანახვისას გულში  საშინელი ტკივილი ვიგრძენი. 
ვიტრინაში, სადაც ცხრა წლის წინ ჯენი კოლონის  მარკის ჩანთა დავინახე, დღეს უკვე იტალიური 
ძეხვები,  ევროპული  ყველი და   ჩვენს ქვეყანაში პირველად შემოტანილი ათასგვარი უცხოური 
საწებელი, მაკარონი და გამაგრილებელი სასმელები გამოეფინათ. 

ვახშმობისას, როგორც ყოველთვის, დედაჩემი მიყვებოდა, ვინ ვისზე დაქორწინდა, ვის შვილი 
ეყოლა და ა.შ. არც მანამდე ვიკლავდი თავს, მაგრამ ამგვარი ისტორიების მოსმენა ახლა უკვე 
მაღიზიანებდა. დედა კი ამას ვერ ამჩნევდა და ყვებოდა და ყვებოდა: ჩემს ბავშვობის მეგობარს 
ფარე ფარუქს, რომელმაც სამი წლის წინ შეირთო ცოლი, უკვე მეორე შვილი, თანაც ვაჟი, 
შესძენოდა. გული მწყდებოდა, რომ ამდენი წელი უაზროდ გავფლანგე და ფუსუნთან ერთად არ 
ვიყავი. 

-334- 
 



შანზიმენთმა უფროსი ქალიშვილი, როგორც იქნა, ქარაჰანების ვაჟს მიათხოვა და ამის შემდეგ, 
სასრიალოდ უკვე ულუდაღს აღარ კადრულობდა და ყოველწლიურად თებერვალში 
ქარაჰანებთან და თავის უმცროს ქალიშვილთან ერთად შვეიცარიაში დადიოდა მთელი თვით. 
უმცროს ქალიშვილს სასტუმროში მდიდარი არაბი პრინცი გაუცნია და ის იყო შანზიმენთი მისი 
წარმატებით გათხოვების გეგმას აწყობდა, როცა შეუტყვია, რომ არაბს თავის ქვეყანაში ცოლები, 
უფრო ზუსტად კი მთელი ჰარამხანა ჰყოლია. აივალიქელი ჰალისის უფროსი ვაჟისთვის – აი, 
იმისთვის, დიდი ყბა რომ აქვსო – მიმახვედრა დედამ, ზამთარში გერმანელ ძიძასთან წაუსწრიათ 
ერენქოის აგარაკზე. ეს დედასთვის სუადიეში ჩვენს მეზობელ ესათ ბეის მოუყოლია. ბავშვობაში 
პარკში სილაში ერთად რომ ვთამაშობდით, მეთუთუნე მარუფუნის უმცროსი ვაჟი   ტერორისტებს 
მოუტაციათ. ეს რომ გავიგე, ძალიან გამიკვირდა, რაზედაც დედა  გაოცდა, როგორ შეიძლება, ეს 
ამბავი არ იცოდე, ბოლო ხანებში ეს თემა გაზეთების ფურცლებიდან არ ჩამოდისო. შემდეგ 
მომიყვა, თურმე ოჯახს თავდაპირველად გამოსასყიდის გადახდისგან თავი შეუკავებია და 
პრობლემის მოგვარების სხვა გზებს  ეძებდა და ამას მალავდნენ კიდეცო. 

–   როგორ  შეიძლებოდა,  ეს  არ  გაგეგო,  უკვე  რამდენი  თვეა,    მათ   წუწურაქობაზე 
ლაპარაკობს მთელი ქვეყანა?! 

ვერ მივხვდი, დედა ამ შეკითხვით ფუსუნის ოჯახში ჩემს ვიზიტებზე მიმანიშნებდა, თუ არა. 
გამახსენდა, რომ დედა ზაფხულობით ჩემი სველი საცურაო კოსტიუმის ყოველი შემჩნევისას, 
ვისთან ერთად ერთობოდიო მეკითხებოდა და შემდეგ იმავეს ფატიმა ჰანიმსაც  აკითხვინებდა. 

–  აბა, რა გითხრა, დედა, ხომ იცი, რომ ბევრს ვმუშაობ.  სიტყვას    ყოველთვის  ბანზე ვუგდებდი 
(აღსანიშნვია, რომ დედამ კარგად იცოდა, „სათსათის“ ცუდი მდგომარეობა). მწყინდა, რომ ცხრა 
წლის განმავლობაში დედასთან ფუსუნზე ლაპარაკს გადაკვრითაც კი ვერ ვახერხებდი. ჩემი 
მდგომარეობის შესამსუბუქებლად, დედას ვთხოვდი, ახალი ჭორები მომიყევი-მეთქი.   გახსოვთ  
ალბათ,  ერთხელ  ფუსუნსა   და  ფერიდუნთან  ერთად 

  

კინოთეატრ „მაჟესტიკში“ დედაჩემის ძველი მეგობარი ჯემილე ჰანიმი შემხვდა.  ისიც თურმე 
მუქერემ ჰანიმის მსგავსად, ოთხმოცი წლის წინ აშენებულ ხის სახლს, რომლის მოვლაც ოჯახს 
უჭირდა, ისტორიული ფილმების გადაღებებისთვის  აქირავებდა. თუმცა ერთ-ერთი ასეთი 
კინოგადაღების დროს ელექტროსადენიდან  გაჩენილ ხანძარს ეს უზარმაზარი სასახლე 
ნაცარტუტად უქცევია. თურმე ყველა  ამბობდა, ოჯახმა სახლი სპეციალურად დააწვევინა, რომ იქ 
საცხოვრებელი კორპუსი  აეშენებინათო. დედამ ამ სახლების გაქირავებაზე ისე დეტალურად 
მიამბო, რომ  მიმახვედრა, კარგად ვიცი, რა ახლო დგახარ კინოინდუსტრიასთანო. ვიცოდი, რომ  
ამ დეტალებში დედას ოსმანი ათვითცნობიერებდა. 

როგორც გაზეთებიდან შევიტყვე, ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრ მელიქჰანს ერთ- ერთ 
მეჯლისზე ხალიჩისთვის ფეხი წამოუკრავს, დავარდნილა, ტვინში სისხლი ჩაჰქცევია და 
მომკვდარა. ამ ამბავზე დედას სიტყვა არ დაუძრავს, რომ სიბელთან ჩემი ნიშნობა არ 
გაეხსენებინა. რასაც დედა არ მიყვებოდა, ნიშანთაშიში ჩემს დალაქ ბასრისგან ვიგებდი. სწორედ 
მან მითხრა, მამაშენის მეგობრის ფასიჰ ფაჰირის მეუღლე ზარიფემ ბოდრუმში სახლი შეიძინაო.. 
აი, საბიღი კარგი გულის კაციაო.. ოქროში ფულის დაბანდება არ ღირსო.. გაზაფხულზე დოღი 
წინასწარ ჩააწყვესო.. ცნობილ მდიდარს, თურგაი ბეის, თავზე ღერი თმა აღარა აქვს, მაგრამ 
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ჩვეულებისამებრ მაინც რეგულარულად დადის ჩემთანო. ბასრისთვის ორი წლის  წინ  
„ჰილტონის“  პარიკმახერობა  შეუთავაზებიათ, მაგრამ თავისი „პრინციპულობის“ გამო 
(სიმართლე გითხრათ, მაშინაც ვერ გავიგე, თუ რა შუაში იყო პრინციპი) ამ წინადადებაზე უარი 
უთქვამს. შემდეგ შეკითხვებს მისვამდა და ჩემი გამოტეხა უნდოდა. ვგრძნობდი, რომ ბასრიმაც და 
მისმა მდიდარმა კლიენტებმაც კარგად იცოდნენ ჩემი და ფუსუნის ამბავი. ეს ფაქტი 
მანერვიულებდა და ამიტომაც საჭორაო თემა რომ არ მიმეცა, შიგადაშიგ ბეიოღლუში მამაჩემის 
ძველ დალაქ ჯევათთან დავდიოდი, იქ კი ბეიოღლუს მძარცველებისა (იმ   დროიდან მათ უკვე 
მაფიას ეძახდნენ) და კინოინდუსტრიის ამბებს ვიგებდი. მაგალითად, მისგან შევიტყვე, რომ 
ფაფათია ცნობილ პროდიუსერ მუზაფერის  საყვარელი გამხდარა. მაგრამ ამდენი ჭორების 
მიუხედავად, არავინ ახსენებდა  სიბელს, ზაიმს, მეჰმედისა და ნურჯიჰანის ქორწილს. აქედან 
ალბათ უნდა  მივმხვდარიყავი, რომ ყველა მერიდებოდა და ცდილობდა, ჩემთვის  გული არ 
ეტკინა. მაგრამ ამდენი არ მესმოდა და ეს ბუნებრივად მიმაჩნდა. 

განსაკუთრებით მომწონდა გაკოტრებული ბანკირების ისტორიების მოსმენა. მიკვირდა, რა 
სულელები იყვნენ სტამბოლელი მდიდრები და მათზე მონებივით მიბმული ანკარელებიც. 
დედაჩემი ამ საკითხზე საუბრისას ამბობდა: – ცხონებული  მამათქვენი ყოველთვის იმეორებდა, 
ამ მატყუარა ბანკირებს არ უნდა ენდოს კაციო. 

ეს თემა განსაკუთრებით იმიტომ გვსიამოვნებდა, რომ არ მივეკუთვნებოდით იმ მდიდართა 
რიცხვს, რომლებმაც ბანკებში ფული შეიტანეს და გაკოტრდნენ. დედა დამწუხრებული 
ჩამოთვლიდა ხოლმე მეგობარ ოჯახებს, მაგალითად, ქოვა ქადრის (ერთ დროს მის ქალიშვილს 
მირიგებდნენ), ჯუნეით ბეისა და ფეიზან ჰანიმს, ჯევდეთ ბეისა და ფამუქებს, რომლებმაც ფული 
ბანკებში შეიტანეს და ყველაფერი დაკარგეს. მაგრამ გაოცებასა და გაბრაზებას ვერ მალავდა, 
როდესაც ლარზანების ოჯახზე იწყებდა ლაპარაკს. მათ მთელი კაპიტალი ჩაედოთ ე.წ.  „ბანკში“, 
რომელიც  გაეხსნა  მათსავე ფაბრიკაში ბუღალტრად (უფრო ადრე კი დარაჯად) ნამყოფი და 
არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ბარაკში მცხოვრები კაცის შვილს. ფული კი იმიტომ მიუნდვიათ, რომ 
მშვენიერი ოფისი ჰქონია, ტელევიზიაში თურმე რეკლამებს ათავსებდა და ბევრ საბანკო 
ქაღალდს ავსებდა. დედა განცვიფრებას რომ გამოხატავდა, თვალებს ჭუტავდა და ნახევრად 
ხუმრობითა და ნახევრად სერიოზულად თავს აქნევდა. 

–  მაგას  ჯობდა,  შენი  მეგობარი  მსახიობი  –  კასტელის  როლის შემსრულებელი  – 

შეერჩიათ. – მითხრა ისე, რომ „შენს მეგობარ მსახიობზე“ მახვილი არ დაუსვამს. 

შემდეგ კიდევ დიდხანს მხიარულად  სათითაოდ  განვიხილავდით  ყველა  იმ  „ჭკვიან ბიზნესმენს“ 
(მათ შორის ზაიმსაც), ვინც ფულს ბანკებს ანდობდა და გვიკვირდა, როგორ შეიძლებოდა, ასეთი 
უგუნურები ყოფილიყვნენ. 

ერთ-ერთი იმათგანი, ვისაც დედა „სულელად“ მოიხსენებდა, თარიქ ბეი გახლდათ. მან მთელი 
თავისი დანაზოგი  მიანდო  ბანკირ  კასტელის.  სარეკლამო  ფილმში   მას 
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განასახიერებდა ჩვენი მეგობარი ბარ  „ფელურიდან“. მეგონა, რომ ფული,  რომელიც თარიქ 
ბეიმ ორი წლის წინ დაკარგა, არც ისე ბევრი იყო, რადგანაც თარიქ ბეი თავის დარდსა და წუხილს 
არ გვიზიარებდა. 

ფუსუნის მართვის მოწმობის აღებიდან ორი თვის შემდეგ პარასკევს, 1984 წლის 9 მარტს, ჩეთინმა 
ჩუქურჯუმაში სავახშმოდ მიმიყვანა. გამიკვირდა, სახლის ყველა ფანჯარაში შუქი რომ დავინახე, 
რადგანაც მამიდა ნასიბე აკურატულად ამოწმებდა, რომ ზედა სართულზე შუქი არ დარჩენოდათ 
და თუკი ასეთს აღმოაჩენდა აუცილებლად იტყოდა, შვილო, საძინებელში შუქი დაგრჩენიაო. 
ფუსუნიც სასწრაფოდ ავიდოდა და ჩააქრობდა. 

თავი იმისთვის შევამზადე, რომ ფუსუნისა და ფერიდუნის ჩხუბის მომსწრე გავხდებოდი. მაგიდა, 
რომელთანაც წლების განმავლობაში ვვახშმობდით, ცარიელი დამხვდა, გაწყობილიც კი არ იყო. 
ტელევიზორში რაღაც ფილმს უჩვენებდნენ, სადაც ჩვენი მეგობარი ექრემ ბეი ოსმალეთის 
დროინდელ ვეზირს განასახიერებდა. იქვე იჯდა დაბნეული მეზობელი ცოლ-ქმარი და ცალი 
თვალით ფილმს უყურებდნენ. 

– ქემალ ბეი, – მითხრა მეზობელმა ელექტრიკოსმა ეფემ. – თარიქ ბეი გარდაიცვალა. ვიზიარებ 
თქვენს მწუხარებას. 

სირბილით ავედი ზედა სართულზე. რაღაც ძალამ თარიქ ბეისა და მამიდა ნასიბეს ოთახში კი 
არა, ფუსუნის საძინებელში შემიყვანა. ეს პატარა ოთახი ოცნებებში არაერთხელ მქონდა 
წარმოდგენილი. 

ფუსუნი ლოგინზე იწვა და მწარედ ქვითინებდა. რომ დამინახა, გასწორდა და ძალის მოკრებას 
შეეცადა. გვერდით მივუჯექი. რამდენიმე წუთით მთელი ძალით ჩავეხუტეთ ერთმანეთს. თავი 
მკერდზე დამადო და ისევ ატირდა. 

ღმერთო, რა ბედნიერება იყო მისი ჩახუტება! სამყაროს სიღრმე, სილამაზე და უსაზღვროება 
ვიგრძენი. მეგონა, რომ მას კი არა, მთელ მსოფლიოს ვიკრავდი გულში. მისმა ქვითინმა შემძრა, 
მაგრამ რა ბედნიერი ვიყავი! თმაში თითები შევაცურე და ვეფერებოდი. ხელით სახესა და თმაზე 
ვეხებოდი. ყოველ მიკარებაზე ფუსუნი კიდევ უფრო გულსაკლავად ტიროდა. 

მისი ტკივილი რომ გამეზიარებინა, მამაჩემის გარდაცვალება გავიხსენე. მაგრამ მიუხედავად 
იმისა, რომ მამაჩემი უზომოდ მიყვარდა, ჩვენ შორის მაინც კონკურენცია და დაძაბულობა 
შეიგრძნობოდა. ფუსუნისა და მამამისის სიყვარული კი ბუნებრივი და თავისუფალი იყო და 
ერთმანეთი ძალდაუტანებლად უყვარდათ, როგორც ადამიანს უყვარს სამყარო, მზე და 
საკუთარი სახლი. ფუსუნი ისე ტიროდა, რომ იფიქრებდით, მარტო მამას კი არა, მთელ ქვეყანას 
დასტირისო. 

– ნუ ტირი, საყვარელო, – ჩავჩურჩულე ყურში. – ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი 
გამოსწორდება, ძალიან ბედნიერები ვიქნებით. 

– არაფერი აღარ მინდა. – ამბობდა და უფრო გულსაკლავად ქვითინებდა. საოცარი იყო 
შეგრძნება,  როგორ  ცახცახებდა  მისი   სხეული   ჩემს   მკლავებში.    ყურადღებით დავათვალიერე 
ოთახი, სადაც იდგა კარადა, ტუმბა და პატარა  კომოდი. თაროზე ფერიდუნის კინოხელოვნების 

-337- 
 



წიგნები ეწყო. რვა წლის  განმავლობაში რამდენჯერ მინატრია ფუსუნის ოთახში შესვლა, სადაც 
მისი პირადი ნივთები და ტანსაცმელები ელაგა. 

ფუსუნი კიდევ უფრო ხმამაღლა ატირდა და ამ ხმის გაგონებისას ოთახში მამიდა ნასიბე 
შემოვიდა: – ოჰ, ქემალ, რაღა გვეშველება? როგორ უნდა ვიცხოვრო უიმისოდ? – მითხრა, 
შემდეგ საწოლის კიდეზე ჩამოჯდა და ატირდა. 

მთელი ღამე ჩუქურჯუმაში დავრჩი. ზოგჯერ ქვემოთ ჩავდიოდი და სამძიმარზე მოსული 
მეზობლებისა და ნაცნობების გვერდით ვჯდებოდი, მერე ისევ ზემოთ ავდიოდი და ატირებულ 
ფუსუნს ვანუგეშებდი, თმაზე ვეფერებოდი და სუფთა ცხვირსახოცს ვაწვდიდი. ცხრა წლის შემდეგ, 
პირველად ვეხუტებოდი მთელი ძალით ფუსუნს საწოლზე, თანაც იმ დროს, როდესაც გვერდით 
ოთახში მიცვალებული იწვა, ხოლო ქვემოთ უამრავი ხალხი ირეოდა. მისი კისრის, თმისა და 
ტირილისგან გაოფლილი სხეულის სურნელი შევისუნთქე. 

  

შემდეგ ქვემოთ ჩავედი და სტუმრებს ჩაით გავუმასპინძლდი. 

ფერიდუნმა ეს ამბავი არ იცოდა, ამიტომაც სახლშიც არ მოსულა. მეზობლები ბუნებრივად 
იღებდნენ იმ ფაქტს, რომ იქ ვიყავი, სამძიმარსაც კი ვიღებდი. ყოველი მათგანი ჩუქურჯუმაში 
სტუმრობისას გავიცანი, ზოგი ქუჩაში, ზოგიც ქესქინების სახლში. მე, მამიდა ნასიბეცა და ფუსუნიც 
გულს ვაყოლებდით და მათთვის ჩაისა და ყავას ვამზადებდით. აღმართზე       მაღაზია       „ლაზი       
დურგალი“        ჰქონდა      გახსნილი       მუზეუმის დამთვალიერებლებისათვის ნაცნობ რაჰმი 
ეფენდის უფროს ვაჟიშვილსა და თარიქ ბეის ერთ-ერთ მეგობარს, ვისაც ცხონებული ხშირად 
ეთამაშებოდა ხოლმე კარტს. სამძიმარზე რომ მოვიდნენ, გულით გადამეხვივნენ და „რას იზამ, 
უნდა  გაუძლოთო“ მითხრეს. მიუხედავად იმისა, რომ თარიქ ბეის გარდაცვალება მეწყინა,  
შინაგანად სიცოცხლის უსაზღვრო სურვილს ვგრძნობდი და ვიცოდი, რომ ახალ   ცხოვრებას  
ვიწყებდი, მრცხვენოდა, რომ იმ ღამით ასეთი ბედნიერი ვიყავი. 

თარიქ ბეიმ ფული ანდო ბანკირს, რომელიც 1982 წელს გაკოტრდა და უცხოეთში გაიქცა. 

„ბანკებისგან   დაზარალებულებმა“   (ეს   ტერმინი   იმდროინდელმა    ჟურნალისტებმა 
დაამკვიდრეს) შექმნეს საზოგადოება, რომლის წევრებიც  იკრიბებოდნენ და ფულის დაბრუნების 
გზებს განიხილავდნენ. ამ საზოგადოების  მიზანი იყო, დაჩაგრული და მოტყუებული ხალხის 
მხარდაჭერა და სამართლებრივი გზით ფულის ამოღება, თუმცა მათ მცდელობებს შედეგი არ 
მოჰქონდა. ზოგჯერ   თარიქ ბეი მხიარულად გვიყვებოდა, დაზარალებულები ამა თუ იმ საკითხზე 
ხშირად ვერ თანხმდებიან, რაც თავდაპირველად კამათში, ბოლოს კი ჩხუბშიც კი გადაიზრდება 
ხოლმეო. ხანდახან ყვირილითა და ერთის ვაივაგლახით დაწერდნენ ხოლმე განცხადებას და 
შესაბამის სამინისტროს, ამ საკითხით დაინტერესებულ გაზეთსა და  ბანკების მისაღებებში 
ტოვებდნენ. ზოგიერთები გულის მოსაფხანად ბანკებში   ყვირილს, წივილსა და  ბანკის  რიგითი  
თანამშრომლების შეურაცხყოფას იწყებდნენ. როგორც მივხვდი, ამგვარ უსიამოვნებაში ერთხელ 
თარიქ ბეიც მოხვდა, რის  შემდეგაც ამ საზოგადოებასთან საქმეს აღარ იჭერდა. თუმცა გასულ 
ზაფხულს,   მაშინ, როდესაც მე და ფუსუნი  მართვის  მოწმობის  ასაღებად  ოფლად ვიღვრებდით 
და შემდეგ ზღვაზე ვგრილდებოდით, თარიქ ბეიმ ისევ დაიწყო შეკრებებზე სიარული. 
გარდაცვალების დღეს საზოგადოებაში განერვიულებულა, მკერდში მტკივაო, უთქვამს და 
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სახლში დაბრუნებულა. შემდგომ გამოძახებულმა ექიმმა ერთ წამში დაუსვა თარიქ ბეის 
დიაგნოზი – ინფარქტით გარდაიცვალაო. 

ფუსუნი იმასაც განიცდიდა, რომ მამის გარდაცვალებისას სახლში არ იყო. ვინ იცის, იქნებ თარიქ 
ბეი, საწოლზე სიკვდილს ებრძოდა და მეუღლისა და ქალიშვილის გამოჩენას ელოდა. მამიდა 
ნასიბე და ფუსუნი იმ დღეს მოდაში[39] ერთ ოჯახში სასწრაფო შეკვეთის დასამთავრებლად 
ყოფილან წასული. მიუხედავად იმისა, რომ საკმარისზე მეტ ფულს ვაძლევდი, მამიდა ნასიბე 
თავისას არ იშლიდა და მკერავის ჩანთით დადიოდა საკერავზე. ზოგიერთი მამაკაცივით პირად 
შეურაცხყოფად არ ვიღებდი მამიდა ნასიბეს მუშაობას, პირიქით, მომწონდა კიდეც (მიუხედავად 
იმისა, რომ ამის აუცილებლობა არ იყო), თავისი საქმის ერთგული რომ იყო. მაგრამ ვბრაზობდი, 
როდესაც ვიგებდი, რომ მამიდა ნასიბეს ფუსუნი მიჰყვებოდა. ჩემს სიცოცხლეს, ჩემს ერთადერთს, 
უცხო სახლებში რა ესაქმება- მეთქი, ვდარდობდი. მართალია, ფუსუნი იშვიათად დაჰყვებოდა 
დედას, მაგრამ მაინც მინდოდა, მისთვის ამეხსნა, მალე დავქორწინდებით, მდიდრების წრეში 
მოგვიწევს ცხოვრება, იქ კი შეიძლება მათგან რომელიმეს შევხვდეთ, რაც არც შენ და, რაღა თქმა 
უნდა, არც მე მესიამოვნება-მეთქი, მაგრამ ამის თქმისგან თავს ვიკავებდი, რადგანაც ისეთი 
გახარებული მიყვებოდა დედასთან ერთად საკერავზე წასვლის ამბავს, გეგონება რომელიღაც 
ექსკურსიასა და გასეირნებაზე მოგითხრობსო: ქადიქოიში ბორანზე აირანი დავლიეთ, შემდეგ 
თოლიებს სიმითი დავუყარეთ, რომ იცოდე, რა ლამაზი იყო ბოსფორის სრუტე და ა.შ. 

ყველა რომ წავიდა, შუაღამე კარგა ხნის გადასული იყო, როდესაც ქვედა სართულის უკანა 
ოთახში დივანზე წამოვწექი და დავიძინე. ღმერთო, რა ბედნიერი ვიყავი, ცხოვრებაში პირველად 
გვეძინა ერთ სახლში. სანამ დამეძინებოდა, იადონ ლიმონის ჭიკჭიკი და გემების საყვირების ხმა 
მესმოდა. 

დილის ლოცვისა და გემების საყვირების ხმამ გამაღვიძა. სიზმარში ფუსუნს ვხედავდი, რომელიც 
ქარაქოიდან ბორნით ქადიქოიში გადადიოდა. ამ წარმოსახვას თარიქ ბეის 

  

გარდაცვალების ამბავი ერეოდა. 

შიგადაშიგ სირენების ხმაც ისმოდა, ოთახში ნისლიანი დღეებისათვის დამახასიათებელი 
სადაფისფერი მზის სხივი შემოდიოდა. თითქოს სიზმარიდან ვერ ვერკვეოდი.. არ მახსოვს, 
როგორ აღმოვჩნდი ზედა სართულზე. ოთახში, სადაც ერთ დროს ფუსუნსა და ფერიდუნს 
პირველი ბედნიერი ღამე ჰქონდათ, ფუსუნსა და მამიდა ნასიბეს ერთმანეთთან ჩახუტებულებს 
ეძინათ. მამიდა ნასიბემ იგრძნო, რომ ვუყურებდი. კიდევ ერთხელ შევიხედე მათ ოთახში: ფუსუნს 
მართლა ეძინა, მამიდა ნასიბე კი თავს იმძინარებდა. 

გვერდით ოთახში შევედი. ზეწარი გადავწიე და თარიქ ბეის ნეშტს პირველად დავხედე. იგივე 
პიჯაკი ჩაეცმიათ, რაც ბანკებით დაზარალებულთა საზოგადოებაში წასვლისას ეცვა. სახეზე სულ 
თეთრი იყო, სისხლი ნიკაპზე მოჰგროვებოდა. გარდაცვალების შემდეგ სახეზე თითქოს 
მომრავლებოდა და გასდიდებოდა ლაქები და ხალები. ვიფიქრე, ეს იმიტომ, სული სხეულს რომ 
გაეცალა, თუ უკვე სხეულის გახრწნა დაიწყო-მეთქი? მიცვალებულის გვერდით ყოფნის გამო 
განცდილი შიში გაცილებით ძლიერი იყო, ვიდრე თარიქ ბეისადმი ჩემი სიყვარული. თარიქ ბეის 
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განცდების გაგებაზე მეტად, სიკვდილისგან გაქცევა მინდოდა, მაგრამ ოთახიდან მაინც ვერ 
გამოვედი. 

თარიქ ბეი ჯერ იმიტომ მიყვარდა, რომ ფუსუნის მამა იყო და კიდევ იმიტომაც, რომ წლების 
განმავლობაში ერთად ვისხედით, არაყს ვსვამდით და ტელევიზორს ვუყურებდით. მაგრამ 
თარიქ ბეი ჩემთან გახსნილი არ ყოფილა, ამიტომ, როგორც საჭირო იყო, ვერ დავუახლოვდი. 
ანუ ჩვენი ურთიერთობა უხინჯო არ ყოფილა, თუმცაღა მის გარკვეულ დონეზე  შენარჩუნებას 
ვახერხებდით. 

ამის გაფიქრებისთანავე მივხვდი, რომ თარიქ ბეიმ თავიდანვე იცოდა ჩემი და ფუსუნის 
ურთიერთობის ამბავი. უფრო სწორად, კი არ მივხვდი, ამაში ჩემს თავს გამოვუტყდი. 
შესანიშნავად იცოდა, რომ თვრამეტი წლის ასაკში მისი ქალიშვილი შევაცდინე და უსულგულო 
და თავხედ მდიდარ მამაკაცად მთვლიდა. სწორედ ჩემ გამო გახდა იძულებული, ქალიშვილი 
უფულო და გაჭირვებული ფერიდუნისთვის მიეთხოვებინა. უდავოდ ვერ მიტანდა! თუმცა 
არასდროს უგრძნობინებია ეს ჩემთვის. ან შეიძლება არ მინდოდა ამის დანახვა. თან 
ვეზიზღებოდი და თანაც მაპატია. ჩვენ იმ მძარცველებივით და ქურდებივით ვიქცეოდით, 
რომლებიც თავიანთ ნაკლსა და გარეწრობას ვერ ხედავენ. მე და თარიქ ბეი სტუმარ-მასპინძელი 
კი არ ვიყავით, არამედ დანაშაულის თანამონაწილეები. 

თარიქ ბეის გაქვავებულმა სახემ გამახსენა გარდაცვლილი მამაჩემის სახეზე გამოხატული შიში 
და გაკვირვება. როგორც ჩანს, თარიქ ბეის გულის შეტევა დიდხანს გაუგრძელდა, სიკვდილსაც 
ისე შეხვდა, რომ სახეზე გაკვირვების ნატამალიც არ გამოსახვია. ტუჩის ცალი მხარე ზემოთ 
აჰგრეხოდა, მეორე კი ცოტა გახსნოდა. გამახსენდა, სუფრასთან ტუჩების ამ გახსნილ მხარეს 
სიგარეტს რომ იდებდა. ოთახი სიკვდილსა და სიჩუმეს დაეპყრო. 

ოთახში ფანჯრის მარცხენა კუთხიდან თეთრი შუქი შემოდიოდა. წამოვდექი და გავიხედე. ალაჯის 
ქუჩაზე სულიერი არ ჭაჭანებდა. ასე მეგონა, რომ შუა ქუჩაში ვიდექი. ნისლში ძლივს ჩანდა 
ბოღაზქესერის პროსპექტის კუთხე. მთელ უბანს ნისლი საბანივით ეფარა. სადღაც თვალი 
მოვკარი შუა ქუჩაში დინჯად მოსეირნე კატას. 

თარიქ ბეის თავთან ეკიდა სურათი, რომელიც ყარსში თავის მოსწავლეებთან ერთად გადაეღო. 
კომოდზე დაწყობილმა ნივთებმა და გაღებულმა ტუმბამ მამაჩემი გამახსენა. უჯრაში მტვრის, 
წამლების, ხველების სიროფისა და გაყვითლებული გაზეთების სუნი შევიგრძენი. ტუმბაზე ჭიქაში 
პროთეზი და მისი საყვარელი რეშათ ქოჩის წიგნი ეწყო, უჯრაში კი ყველანაირ წვრილმანს 
ნახავდით: წამლის ბოთლებს, ტელეგრამებს, ექიმის რეცეპტებს, საბანკო დოკუმენტაციას, გაზისა 
და დენის ქვითრებს, წამლების ძველ, ცარიელ კოლოფებს, ძველ ხურდა ფულს და ა.შ. 

დილით, სანამ ქესქინებთან ხალხი მოგროვდებოდა ნიშანთაშიში გავიქეცი. დედას ეღვიძა და 
ფატიმა ჰანიმის მომზადებულ საუზმეს მიირთმევდა. ჩემმა დანახვამ ხასიათზე მოიყვანა. თარიქ 
ბეის გარდაცვალება რომ გაიგო, ეწყინა. მისი გამომეტყველებით მივხვდი, რომ ნასიბე შეეცოდა. 
აშკარად შეწუხდა. 

  

– ისევ მათთან მივდივარ, – ვუთხარი. – ჩეთინს უთხარი, გასვენებაში მოგიყვანოს. 
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– გასვენებაში ვერ წამოვალ, შვილო. 

– რატომ? 

თავდაპირველად ორი უაზრო მიზეზი მითხრა. 

– კი, მაგრამ, გაზეთში რატომ არ  გამოაცხადეს, ასე რატომ  ჩქარობენ  დაკრძალვას? დაკრძალვა 
მეჩეთ „თეშვიქიედან“ რატომ არა აქვთ? 

იმ პერიოდში თითქმის ყველას მეჩეთ „თეშვიქიედან“  ასვენებდნენ,  ვხედავდი,  რომ დედაჩემმა 
მართლა გულით განიცადა და გაიზიარა ნასიბეს უბედურება, რომელთანაც ერთ დროს 
მეგობრობდა. ამიტომაც მივხვდი, რომ იქ არმისვლის  სულ სხვა, უფრო მნიშვნელოვანი მიზეზი 
ჰქონდა. ჩემმა დაჟინებამ კი გაანერვიულა. 

– იცი, რატომ არ წამოვალ გასვენებაში? იმიტომ, რომ, საკმარისია, ეს გავაკეთო და შენ იმწამსვე 
იმ გოგოს შეირთავ. 

– ეს რა მოიგონე? გათხოვილი ქალია. 

– ვიცი, რომ ნასიბეს ვაწყენინებ, მაგრამ, შვილო, უკვე წლებია, ყველაფერი ვიცი. სხვა თუ 
არაფერი, გარშემო მყოფთა თვალში  ლამაზი  არ  არის,  რომ  აიჩემე, მასზე  უნდა 
დავქორწინდეო. 

– დედიკო, რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ რას იტყვის? 

– იცოდე, ცუდად არ გამიგო. – მითხრა დედამ, კარაქიანი დანა, რომელიც ხელში ეჭირა, 
გვერდით დადო, შემდეგ კი ყურადღებით ჩამხედა თვალებში. – რა თქმა უნდა, ვინ რას ამბობს, 
არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ჩვენი გრძნობები იყოს ნამდვილი და 
ბუნებრივი. საწინააღმდეგო რა მაქვს შვილო. ქალი შეგიყვარდა.. ძალიან კარგი, მაგრამ იმას 
უყვარხარ? რვა წელი გავიდა და რატომ არ შორდება ქმარს? 

– უკვე შორდება. 

– მისმინე, ცხონებული მამათქვენიც შვილისტოლა ქალს გადაეკიდა.. სახლიც კი უყიდა, თუმცა 
ამის შესახებ ყველაზე ახლო მეგობარმაც არ იცოდა. – შემდეგ ფატიმას მიუბრუნდა, რომელიც იმ 
მომენტში ოთახში შემოდიოდა. – ფატიმა, ვსაუბრობთ. 

ფატიმა უმალ გატრიალდა და კარებიც გაიკეტა. 

– ცხონებული მამათქვენი ძალიან ძლიერი, ჭკვიანი და კულტურული კაცი იყო,  თუმცა მასაც 
ჰქონდა სისუსტეები. ამგვარი სისუსტეებით მას ჰგავხარ, ამიტომაც  წლების წინ აპარტამენტ 
„მერჰამეთის“ გასაღები რომ მოგეცი, გაგაფრთხილე: იცოდე, ყურადღებით იყავი-მეთქი, მე კი 
გითხარი, მაგრამ არ დამიჯერე. ყველაფერში შენა  ხარ დამნაშავე, მაგრამ ნასიბესაც ურევია ამ 
ცოდვაში ხელი. ათი წელი ამ ტანჯვაში რომ ჰყავხარ, ნასიბეს ვერასფრის დიდებით ვერ ვაპატიებ, 
არ შემიძლია. 

არ შევუსწორე, რომ ათი კი არა, რვა წელია-მეთქი. 

– კარგი, დედა, იმათ რამეს ვეტყვი. – ვუპასუხე. 
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– შვილო, იმ ქალთან ბედნიერი ვერ იქნები. უკვე ჰქონდა საკმარისი დრო იმისათვის, რომ 
გაებედნიერებინე. მე თუ მკითხავ, გასვენებაში შენც არ უნდა წახვიდე. 

დედაჩემის სიტყვებმაც ვერ გამიფუჭა განწყობა. პირიქით, კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ 
ფუსუნს მალე შევირთავდი. ამიტომაც გაბრაზებით კი არა, პირიქით, ღიმილით ვუსმენდი და ერთი 
სული მქონდა, ფუსუნთან გავქცეულიყავი. 

დედა აღელდა, როდესაც შემამჩნია, რომ ჩემზე ზემოქმედებას ვერ ახდენდა. 

– სიყვარული შეუძლებელია იქ, სადაც ქალი და მამაკაცი ერთმანეთს ვერ შეხვდებიან და 

  

არ გამოელეპარაკებიან. იცი, რატომ? იმიტომ, რომ საკმარისია, მამაკაცმა თავისი მოსაწონი 
ქალი დაინახოს, არ დაგიდევთ, კარგია, ცუდია, ლამაზია თუ მახინჯი, დამშეული ცხოველივით 
მისკენ გაიწევს. ყველა მამაკაცს ასე სჩვევია. შემდეგ კი ეს სიყვარული ჰგონიათ. ასეთ სიტუაციაში 
ნუთუ შესაძლებელია სიყვარული? თავს ნუ იტყუებ. 

ბოლოს მაინც შეძლო დედამ ჩემი განერვიულება. 

– კარგი, დედა. – ვუთხარი. – მივდივარ. 

– უბნის მეჩეთში გასვენებაზე ქალების შესვლა არ შეიძლება. – თქვა ბოლოს ისე, თითქოს ეს 
ყოფილიყოს ნამდვილი მიზეზი. 

ორ საათში მეჩეთ  „ფირუზაღაში“  ნამაზის  შემდეგ  მეჩეთის  ეზოში  მამიდა   ნასიბეს 
უსამძიმრებდნენ, მათ შორის იყვნენ ქალებიც, თუმცა ბევრი ხალხი არ  მოსულა. ბუტიკ 

„შანზელიზეს“ ყოფილი მეპატრონე შენაი ჰანიმი და ჯეიდა ვნახე. ჩემ გვერდით ძვირფასი შავი 
სათვალით ფერიდუნი იდგა. 

შემდგომ დღეებში ყოველ საღამოს ადრიანად მივდიოდი ჩუქურჯუმაში ქესქინებთან. მაგრამ 
სახლში და მაგიდასთან საშინელი მწუხარება იგრძნობოდა. თითქოს ჩემი და ფუსუნის 
მდგომარეობის სერიოზულობა და ხელოვნურობა გამოიკვეთა, რადგანაც ყველაფერს თარიქ 
ბეისგან ვმალავდით და ისიც თავს იკატუნებდა, ვითომ ვერაფერს ამჩნევდა. ახლა კი, მისი 
არყოფნის გამო, ჩვენ ვერც ბუნებრივად ვიქცეოდით და ვეღარც ნიღაბს ვიკეთებდით, რომელიც 
რვა წლის განმავლობაში ვახშმობების დროს ასე ოსტატურად გვქონდა მორგებული. 
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75. კაფე-საკონდიტრო „ინჯი“ 

აპრილის დასაწყისში, ერთ წვიმიან დღეს დედასთან ერთად ვისაუზმე და მოგვიანებით მივედი 
„სათსათში“. ის იყო ყავა დავლიე და გაზეთების კითხვას შევუდექი, რომ მამიდა ნასიბემ დამირეკა 
და მითხრა, იქნებ შევხვდეთ, ტელეფონით ვერ გელაპარაკები, მინდა, კარგი ამბავი 
შეგატყობინოო. მდივანი ზეინაბ ჰანიმი გვერდითა ოთახიდან ჩემს საუბარს უსმენდა, ამიტომაც 
მამიდა ნასიბეს დაწვრილებით ვერ  გამოვკითხე ყველაფერი  და ზედმეტი კითხვებიც აღარ 
დამისვამს. 

მოლოდინით სავსე ორი დღის შემდეგ, მამიდა ნასიბე დილის  საათებში  „სათსათში“ მოვიდა. 
მიუხედავად იმისა, რომ რვა წლის განმავლობაში ნასიბესთან  უამრავი დრო გავატარე, სხვა 
გარემოში მასთან შეხვედრა მეუცხოვა და ისე  ვუყურებდი, როგორც წუნიანი პროდუქციის 
გადასაცვლელად პროვინციიდან    ჩამოსულ ვინმე უცხო გამყიდველსა და „სათსათის“ უფასო 
კალენდრისა და   საფერფლის  მთხოვნელს, რომელიც შეცდომით ამოვიდა ზედა სართულზე. 

ზეინაბ ჰანიმმა გამომეტყველებითა და ქმედებებით შემატყო, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო 
ამ ქალბატონთან შეხვედრა. შეიძლება რამე იცოდა კიდეც.. გვკითხა, ხსნად ყავას როგორ 
მიირთმევთო, რაზედაც მამიდა ნასიბემ უპასუხა: – თუ  შეიძლება, თურქულ ყავას დავლევ, 
გეთაყვა. 

კარები მივხურე, მამიდა ნასიბე მაგიდის წინ დამიჯდა და თვალებში შემხედა. 

– ყველაფერი რიგზეა. – ისეთი გამომეტყველებით მითხრა, რომ მაგრძნობინა, ხედავ, ცხოვრება 
რა მარტივიაო.  –  ფუსუნი  და  ფერიდუნი  ერთმანეთს   შორდებიან.  თუ 

„ლიმონფილმს“ ფერიდუნს დაუტოვებ, თავისი კინოცხოვრებით დატკბება. ფუსუნსაც ასე უნდა, 
მაგრამ მანამდე უნდა ილაპარაკოთ. 

– მე და ფერიდუნმა? 

  

– არა, შენ და ფუსუნმა. 

ჩემს სახეზე აღფრთოვანება რომ დაინახა, მამიდა ნასიბემ ფეხი ფეხზე გადაიდო, სიგარეტს 
მოუკიდა და თხრობა განაგრძო: – ორი დღის წინ ფერიდუნი სახლში ნასვამი მოვიდა, ფაფათიას 
დავშორდი და შენ დაგიბრუნდიო, უთხრა. რა თქმა უნდა, ფუსუნმა აღარ მიიღო. ამას დიდი ჩხუბი 
და აყალმაყალი მოჰყვა. წივილ-კივილის ხმა  უბანშიც გავიდა და შევრცხვით. ამიტომ არ 
მინდოდა, ამ დღეებში ჩვენთან მოსულიყავი.. შემდეგ ფერიდუნმა დამირეკა და ბეიოღლუში 
შეხვედრა მთხოვა. მოკლედ,   ცოლ-ქმარი შორდება. 

სიჩუმე  ჩამოვარდა. 

– სახლის გასაღებიც გამოვცვალე. – მითხრა მამიდა ნასიბემ. – ჩვენს სახლში ფერიდუნს უკვე 
აღარაფერი ესაქმება. 
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რაღაც მომენტში მომეჩვენა, რომ მხოლოდ „სათსათის“ წინ მიმავალი ავტობუსები კი არა, 
მთელი სამყარო გაიყინა. მეც სიგარეტი ავიღე. სახეზე კმაყოფილება რომ შემატყო, კიდევ 
ერთხელ დაწვრილებით მომიყვა ამ ამბავს. 

– იმ ბიჭს რას ვერჩი, კეთილი ადამიანია, მაგრამ ძალიან სუსტი გამოდგა.. რომელ დედას უნდა 
ასეთი სიძე.. – თქვა და გაჩუმდა. ველოდი, რომ შემდეგ იტყოდა, „მაგრამ, რას იზამ, იძულებული 
გავხდითო“. მაგრამ შევცდი, სულ სხვა რამე თქვა. 

–  ასეთი  რამ მეც  გამოვცადე.  ჩვენს  ქვეყანაში  ძალიან ძნელია,  ლამაზი ქალი  იყო. გაცილებით 
რთულია, ვიდრე ლამაზი ქალიშვილობა. თავადაც იცი, ქემალ, კაცები, ხელში რომ ვერ 
ჩაიგდებენ, ზურგს უკან ლამაზების ლანძღვას იწყებენ, ფერიდუნმა კი ყველაფერ ამ ცუდისგან 
დაიცვა ფუსუნი.. 

უცებ დავფიქრდი, ამ „ცუდებში“ მეც შევდივარ თუ არა-მეთქი. 

– რა თქმა უნდა, ეს ყოველივე ამდენ ხანს არ უნდა გაგრძელებულიყო. – თქვა ბოლოს. ვდუმდი, 
მეგონა ცხოვრება პირველად მიწყობდა სასიამოვნო სიურპრიზს. 

– რა თქმა უნდა, „ლიმონფილმი“ ფერიდუნს ეკუთვნის. – ვუპასუხე. – მას დაველაპარაკები. 
ბრაზობს ჩემზე? 

–  არა.  –   მითხრა  მამიდა  ნასიბემ.   –   მაგრამ  ფუსუნს   უნდა,   რომ   სერიოზულად 
დაგელაპარაკოს. გულში ჯერ კიდევ აქვს წყენა დარჩენილი, მაგრამ, მგონი, ილაპარაკებთ და 
ყველაფერი მოგვარდება. 

იქვე დავთქვით შეხვედრა –  სამი დღის შემდეგ ფუსუნი ბეიოღლუში კაფე-საკონდიტრო 

„ინჯიში“ უნდა მოსულიყო. მამიდა ნასიბე უხერხულად გრძნობდა თავს უცხო გარემოში და 
ამიტომაც ბევრი აღარაფერი უთქვამს, მალევე წამოდგა და წავიდა. 

1984 წლის 9 აპრილს, ორშაბათს, ფუსუნს ბეიოღლუში უნდა შევხვედროდი. იმ დღეს ისეთი 
აღელვებული ვიყავი, როგორც ახალგაზრდა, რომელიც პირველად მიდის თვეების ოცნების 
შემდეგ ლიცეუმის ყველაზე ლამაზ გოგონასთან შესახვედრად. ღამეც ვერ დავიძინე 
მოუთმენლობისგან. „სათსათში“ დრო ძლივს გავიყვანე შუადღემდე.  ჩეთინს ადრევე 
დავატოვებინე თავი თაქსიმზე. მოედანი მზით იყო გაჩახჩახებული,  მაგრამ პროსპექტი 
ისთიქლალი,  როგორც  ყოველთვის,  ჩრდილში იყო.   ვიტრინებსა და კინოთეატრების 
შესასვლელებს ვათვალიერებდი და ბავშვობა  გამახსენდა, როდესაც დედასთან ერთად ხშირად 
მიწევდა ამ ქუჩაზე მაღაზიების  თვალიერება და მათი გაზაფხულის სინოტივის შესუნთქვა. 
მოგონებები და  მომავალი ბედნიერება თავბრუს მახვევდა. მეც ვიზიარებდი საყიდლებზე და 
სასერნოდ გამოსული ხალხის მხიარულ და ოპტიმისტურ განწყობას. 

მინდოდა, ფუსუნისთვის საჩუქარი მეყიდა და „ვაკოში“, „ბეიმენსა“ და კიდევ  ერთი-ორ მაღაზიაში 
შევედი, მაგრამ არჩევანი ვერაფერზე შევაჩერე. აღელვება რომ  ჩამეცხრო, თუნელისკენ 
გავემართე. უცებ დათქმულ დროზე ნახევარი საათით ადრე  აპარტამენტ 
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„მისირლისთან“ ფუსუნი დავინახე. ძალიან ლამაზი თეთრი საგაზაფხულო კაბა ეცვა, შავი 
სათვალე და მამაჩემის ნაჩუქარი საყურეები ეკეთა. ვიტრინებს ათვალიერებდა და ამიტომ ვერ 
შემამჩნია. 

– ღმერთო, რა დამთხვევაა? – წამოვიძახე დანახვისთანავე. 

– ააა.. გამარჯობა, ქემალ, როგორა ხარ? 

– ისეთი ლამაზი დღეა, რომ სამსახურიდან გამოვიპარე. – ისე ვთქვი, გეგონება ნახევარ საათში 
მასთან შეხვედრა არ მქონდა დათქმული და მართლა შემთხვევით გადავეყარეთ ერთმანეთს. 

– გავისეირნოთ? 

– ოღონდ ჯერ დედას ღილები უნდა ვუყიდო. – თქვა ფუსუნმა. – ძალიან სთხოვეს და კაბა უნდა 
მოუსწროს. სახლში რომ მივალ, მეც მივეხმარები. „აინალი პასაჟში“ ვნახოთ ღილები, კარგი? 

„აინალი პასაჟში“ და კიდევ სხვა უამრავ მაღაზიაში შევედით. რა კარგი იყო  ფუსუნის ყურება, 
როდესაც გამყიდველებს ელაპარაკებოდა და მათთან ერთად ღილებს არჩევდა.. 

ბოლოს, როგორც იქნა, ხის ღილები შეარჩია და მიჩვენა. 

– რას იტყვი, ლამაზია? 

– ძალიან კარგია. 

– მაშინ ვიყიდი. 

ფული გადაიხადა და შეიძინა ღილები, რომლებიც ცხრა თვის შემდეგ მის კარადაში ისევ ისე 
შეფუთული ვიპოვე. 

– წამო, ცოტა გავისეირნოთ. – ვუთხარი. – რვა  წელია,  ვოცნებობდი,  რომ  ერთხელ ბეიოღლუზე 
შემხვდებოდი და ერთად გავისეირნებდით. 

– მართლა? 

– მართლა. 

უხმოდ მივსეირნობდით. შიგადაშიგ მეც ვათვალიერებდი ვიტრინებს, მაგრამ თვალში 
გამოფენილი საქონელი კი არა, შუშაზე არეკლილი ფუსუნის გამოსახულება მხვდებოდა. მთელი 
ბეიოღლუ მას უყურებდა, როგორც მამაკაცები, ასევე ქალებიც. ფუსუნიც გრძნობდა ამას და 
იფერებდა. 

– თუ გინდა, სადმე დავსხდეთ და ნამცხვარი მივირთვათ. – ვუთხარი. 

სანამ პასუხს გამცემდა, ხალხს ერთი ქალი გამოეყო და წივილ-კივილით ფუსუნს გადაეხვია. 
ჯეიდა იყო, გვერდს ორი ვაჟი უმშვენებდა – ერთი ასე რვა-ცხრა წლისა და მეორე უფრო პატარა. 
სანამ ქალები საუბრობდნენ, ბიჭები შევათვალიერე.  მოკლე შარვლები და თეთრი წინდები 
ეცვათ და ჯეიდასნაირი ლამაზი, დიდი და  სიცოცხლით სავსე თვალებით მიყურებდნენ. 

– რა კარგია, ერთად რომ გხედავთ! – თქვა ჯეიდამ. 
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– ახლა შევხვდით ერთმანეთს.. – უპასუხა ფუსუნმა. 

– ძალიან უხდებით ერთმანეთს. –  თქვა ჯეიდამ და შემდეგ  დაბალ  ხმაზე  განაგრძეს საუბარი. 

– დეე, დავიღალე, წავიდეთ რა! – გააპროტესტა უფროსმა. 

გამახსენდა შეხვედრა რვა წლის წინ უფროს ვაჟზე ფეხმძიმე ჯეიდასთან პარკ თაშლიქში. 

  

დოლმაბაჰჩეს გადავყურებდით და ჩემს სიყვარულსა და ტკივილზე ვესაუბრებოდი. მაგრამ ამ 
მოგონებამაც არ ამაღელვა და დამამწუხრა. 

ჯეიდას წასვლის შემდეგ, კინოთეატრ „სარაის“ წინ შევჩერდით, სადაც მიდიოდა ფილმი 
ფაფათიას მონაწილეობით. თუკი გაზეთებს დავუჯერებდით, ბოლო  თორმეტი თვის 
განმავლობაში ფაფათიამ ჩვიდმეტ ფილმში შეასრულა მთავარი  როლი და მანამდე არსებული 
ყველა რეკორდი მოხსნა. ჟურნალებში იმასაც    წერდნენ, ფაფათიამ 

„ჰოლივუდიდანაც“ მიიღო  შემოთავაზებაო.  ეს  ინფორმაცია,  რომ   გაემართლებინა, ფაფათია, 
ხელში ინგლისური ენის სახელმძღვანელო  „Long-man’s“ -ით, განცხადებას აკეთებდა, 
ყველაფერს ვიღონებ იმისათვის, რომ თურქეთი ღირეულად წარმოვაჩინოო. ფუსუნი 
გამოფენილ სურათებს    ათვალიერებდა,  მე  კი  მის  გამომეტყველებას ვაკვირდებოდი. 

– წამო, საყვარელო, წავიდეთ. – ვთქვი. 

– ნუ ღელავ, ფაფათიასი არა მშურს. უხმოდ გავაგრძელეთ გზა. 

– ძალიან გიხდება შავი სათვალე. – ვუთხარი. – შევიდეთ და პატარა ეკლერები ვჭამოთ. 

კაფე-საკონდიტრო „ინჯისთან“ ზუსტად წინასწარ დათქმულ დროს მივედით.  შევედით, 
სიღრმეში თავისუფალ მაგიდას მივუსხედით და ეკლერები შევუკვეთეთ. 

– სათვალე იმიტომ კი არ მიკეთია, რომ მიხდება, ხანდახან მამა მახსენდება და თვალები 
ცრემლებით მევსება. მე კი არ მინდა, რომ ვინმემ შემამჩნიოს. რაც შეეხება ფაფათიას, ალბათ 
მიხვდი, რომ მისი არ მშურს. 

– გასაგებია. 

– თუმცა, უნდა ვაღიარო, რომ მიზანსწაფული ადამიანია. რასაც მოინდომებს, ამერიკული 
ფილმების გმირებივით, თავისი დაჟინებით ისრულებს. ის კი არ მშურს, ფაფათიასავით 
კინოვარსკვლავი რომ ვერ გავხდი, არამედ მწყინს, მასავით ცხოვრებისგან ყველაფრის აღება 
რომ ვერ შევძელი და თავს ვიდანაშაულებ. 

–   მე,  ცხრა  წელია,  ერთი  მიზნის  მიღწევას  ვცდილობ,  მაგრამ   მარტო   დაჟინებით ყველაფერი 
არ გამოდის. 

– შეიძლება. – მომიგო ცივად. – დედაჩემთან გილაპარაკია. ახლა ჩვენ ვისაუბროთ. 
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მტკიცედ ამოიღო სიგარეტი და მოუკიდა. თვალებში შევხედე და კიდევ ერთხევ ვუთხარი, ძალიან 
მიყვარხარ, ყველაფერი ცუდი წარსულს ჩავაბაროთ, მიუხედავად დაკარგული დროისა, წინ 
ბედნიერი ცხოვრება გველოდება-მეთქი. 

–  მეც ასე მგონია. –  მითხრა ფრთხილად. აშკარა იყო, რომ ყველა  სიტყვას  წონიდა, შევატყვე,  
უნდოდა,  ბუნებრივი   ყოფილიყო   და   ძალ-ღონეს  არ   იშურებდა რომ მღელვარება დაეფარა. 

– როდესაც ფერიდუნს ოფიციალურად გავშორდები, მინდა, რომ შენს ოჯახს,  ყველა მეგობარსა 
და ნათესავს შევხვდე და დავუახლოვდე. – ეს ისე  თქვა,   გეგონება პირველკლასელი ბავშვი 
გაკვეთილს სხაპასხუპით ჰყვებაო. – არ მეჩქარება. ყველაფერი ნელ-ნელა გავაკეთოთ.. როცა 
ფერიდუნს გავშორდები, რა თქმა უნდა,  ჯერ დედაშენი უნდა მოვიდეს ხელის სათხოვნელად, 
ჩვენი დედები ერთმანეთს კარგად უგებენ. მანამდე ალბათ კარგი იქნება, თუკი დედაშენი დედას 
დაურეკავს და მამაჩემის გარდაცვალების გამო მიუსამძიმრებს, გასვენებაში არ მოვიდა და.. 

– შეუძლოდ იყო. 

– ვიცი. 

ცოტა ხანს შეჩერდა. პატარა ეკლერს ჩანგალი ჩავარჭე და პირში ჩავიდე. უგემრიელესი 

  

კრემი და შოკოლადი ჰქონდა. 

–კიდევ ერთი  რამე  უნდა  იწამო,  დაიჯერო  და  შესაბამისადაც მოიქცე.  ქორწინების პერიოდში 
მე და ფერიდუნს ცოლ-ქმრული ურთიერთობა არ გვქონდა. ამის აუცილებლად უნდა გჯეროდეს. 
ამ თვალსაზრისით უმწიკვლო ვარ. ცხოვრებაში ჩემი  ერთადერთი მამაკაცი მხოლოდ შენ იქნები. 
არ არის საჭირო, ვინმემ იცოდეს, ცხრა წლის წინ ორი თვე ერთად რომ ვიყავით (სინამდვილეში, 
პატივცემულო მკითხველებო, თვე-ნახევარს ორი დღე აკლდა). თითქოს ახლა გავიცანით 
ერთმანეთი. როგორც  ფილმებშია  ხოლმე, მართალია, გავთხოვდი, მაგრამ მაინც უბიწო ვარ. 

ბოლო ორი ფრაზა ღიმილით კი წარმოთქვა, მაგრამ სერიოზულად რომ მიმეღო, წარბები 
აზიდა. 

– გასაგებია. 

– ასე უფრო ბედნიერები ვიქნებით. – თქვა სერიოზული გამომეტყველებით. – კიდევ ერთი რამე 
მინდა. ეს აზრი შენ თვითონ მომაწოდე: ევროპაში წავიდეთ სამოგზაუროდ მანქანით. დედაჩემიც 
ჩვენთან ერთად წავიყვანოთ პარიზში. მუზეუმები  და    სურათები დავათვალიეროთ. 
ქორწილამდე ჩვენი სახლისათვის საჭირო რამეებსაც იქვე შევიძენთ. 

„ჩვენი სახლის“ გაგონებაზე გავიღიმე. ფუსუნი იმ სარდალივით ლაპარაკობდა, რომელიც 
ხანგრძლივ ომში გამარჯვების შემდეგ ღიმილიანი სახით აყენებს თავის  სამართლიან  
მოთხოვნებს. 

– შემდეგ „ჰილტონში“ ლამაზი ქორწილი გადავიხადოთ! მინდა, რომ ყველაფერი  ისე იყოს, 
როგორც წესი და რიგია. – ეს სიტყვები ისე წარმოთქვა, თითქოს ცხრა წლის წინ 
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„ჰილტონთან“ ნიშნობის ცუდი მოგონებები არ აკავშირებდა და უბრალოდ უნდოდა, რომ კარგი 
ქორწილი გამოსვლოდა. 

– მეც ეგ მინდა. – ვუთხარი. გავჩუმდით. 

ბავშვობაში დედასთან   ერთად   ხშირად   დავდიოდი  კაფე-საკონდიტრო    „ინჯიში“. მიუხედავად 
იმისა, რომ ოცდაათი წელი იყო გასული, არაფერი იყო შეცვლილი, ოღონდ უფრო 
ხალხმრავალი გამხდარიყო და საუბარი გვიჭირდა. 

ერთი-ორჯერ, როდესაც კაფეში შედარებით სიჩუმე იყო, ფუსუნს ჩავჩურჩულე, ძალიან 
მიყვარხარ, რასაც მთხოვ, ყველაფერს გავაკეთებ, რადგანაც მარტო ის მინდა, რომ დარჩენილი 
სიცოცხლე შენ გვერდით გავატარო-მეთქი. 

– მართლა? – მკითხა იმ მოსწავლესავით, მათემატიკის ამოცანას რომ ხსნის. 

ეს სიტყვები ისე მტკიცედ წარმოთქვა, რომ თავადაც გაეცინა. მონდომებით მოუკიდა სიგარეტს და 
მითხრა, იცოდე, არაფერი დამიმალო, ყველა საიდუმლოს გამიმხელ და წარსულთან 
დაკავშირებით  ჩემს შეკითხვებსაც  პატიოსნად უპასუხებო. 

ხან ფუსუნის მკაცრ სახეს ვუყურებდი, ხანაც საკონდიტროს ნაყინის ძველ დანადგარს და 
კედელზე დაკიდებულ ათათურქის სურათს. გადავწყვიტეთ, რომ ნიშნობა ოჯახურ წრეში 
გაგვემართა პარიზში წასვლამდე. ერთი-ორი სიტყვა ფერიდუნზეც ვთქვი პატივისცემით. 

ქორწილამდე ჩვენ შორის არანაირი სექსუალური კავშირი რომ არ იქნებოდა, ამაზე გადაკვრით 
მითხრა. 

– ნუ დამაძალებ, კარგი? მაინც არაფერი გამოგივა. 

– ვიცი, – ვუთხარი. – მეც მინდა, ისე ვიქორწინოთ, როგორც წესია. 

– ეგრეც იქნება. – მიპასუხა თავდაჯერებით. – სახლში უკვე მარტო ქალები  დავრჩით. ამიტომაც 
ყოველდღე (ყოველ  საღამოს!)  ჩვენთან  ნუ  მოხვალ.  არ   მინდა, რომ მეზობლებმა არასწორად  
იფიქრონ. –  თქვა და შემდეგ  დაამატა:  –   ისე, მეზობლები 

  

უბრალოდ საბაბია. მამაჩემის გარდაცვალების შემდეგ ძველებურად ტკბილად ვეღარ 
ვსაუბრობთ და ეგ ძალიან მაწუხებს. 

ვიფიქრე, ცოტაც და ატირდება-მეთქი, მაგრამ თავი ხელში აიყვანა. საკონდიტროში უეცრად 
იმდენი ხალხი შემოვიდა, რომ კარები აღარ იკეტებოდა. იქაურობა ლურჯპიჯაკიანი და 
ვიწროჰალსტუხიანი ლიცეუმის მოსწავლეებით აივსო და ატყდა ერთი ხორხოცი. აღარ 
გავჩერდით და გარეთ გამოვედით. ფუსუნი ჩუქურჯუმის აღმართამდე უხმოდ მივაცილე და მის 
გვერდით ბეიოღლუში სეირნობის სიამოვნება კიდევ ერთხელ განვიცადე. 
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76. ბეიოღლუს კინოთეატრები 

ყველაფერი ზუსტად ისე გავაკეთეთ, როგორც კაფე-საკონდიტრო „ინჯიში“  დავგეგმეთ. ფუსუნის 
ადვოკატად ჩემი ჯარის ძმაკაცი ავარჩიე, რადგანაც ფათიჰში ცხოვრობდა და ნიშანთაშიში ჩემს 
წრეს არ ეკუთვნოდა. რადგან ცოლ-ქმარი  ურთიერთთანხმობით შორდებოდა ერთმანეთს, 
სასამართლო უბრალოდ ფორმალობა იყო. ფუსუნმა ერთხელ სიცილით ისიც კი მითხრა, 
ფერიდუნი ფიქრობს, რჩევა  გკითხოს, თუ ვინ აიყვანოს ადვოკატადო. საღამოობით მათ 
სანახავად ჩუქურჯუმაში უკვე აღარ დავდიოდი, მაგრამ ყოველ მეორე დღეს ფუსუნს ბეიოღლუში 
ვხვდებოდი და კინოში დამყავდა. 

ბავშვობიდან მიყვარდა გაზაფხულის მზით გახურებული პროსპექტიდან ბეიოღლუს გრილ 
კინოდარბაზებში შესვლა. მე და ფუსუნი ერთმანეთს გალათასარაიში ვხვდებოდით, შემდეგ 
აფიშებს გადავხედავდით, კინოთეატრს ავირჩევდით, ბილეთს ვყიდულობდით, მყუდრო 
ადგილს მოვძებნიდით, ერთმანეთს ხელს ჩავკიდებდით და ბედნიერად ვუყურებდით  ფილმს. 

ზაფხულის დასაწყისიდან ერთი ბილეთით ორი, ხანდახან სამი ფილმის ნახვა შეიძლებოდა. 
ერთხელ სიბნელეში, სანამ სკამზე მოვკალათდებოდი და ჟურნალ- გაზეთებს, ხელში რომ 
მეჭირა, გვერდითა სავარძელზე დავდებდი, ფუსუნისთვის ხელის მოკიდება შემაგვიანდა, 
ფუსუნმა მოუსვენარ ბეღურასავით ჩემს ხელს დაუწყო ძებნა და მეც მაშინვე მონატრებით ჩავჭიდე 
ხელი. 

რადგან ბეიოღლუს ზოგ კინოთეატრში („ემექში“, „ფითაშში“, „ატლასში“) ორ,  ზოგან („რუიაში“, 
„ალქაზარში“, „ლალეში“) კიდევ სამ ფილმს უჩვენებდნენ,  ფილმის შუაში შესვენება აღარ იყო, 
ამიტომაც მხოლოდ თითოეული ფილმის  დამთავრების შემდეგ ანთებდნენ შუქს და ვხედავდით, 
ვინ  ვისთან ერთად  იჯდა.   ვის არ ნახავდით აქ: მარტოხელა მამაკაცებს გაზეთებით ხელში, 
მთვლემარე  მოხუცებსა და რომანტიკოს მაყურებლებს. მეორე ფილმის მოლოდინში მე და 
ფუსუნი გვერდიგვერდ ვისხედით და ხმადაბლა ვსაუბრობდით ათას რამეზე (ანტრაქტის დროს 
ერთმანეთს ხელს ვუშვებდით). ერთხელ, კინოთეატრ „სარაიში“, სწორედ ერთ-ერთი  ამ 
შესვენების დროს მითხრა ჩურჩულით ფუსუნმა, ფერიდუნს უკვე ოფიციალურად გავშორდიო. 

– ადვოკატმა გადაწყვეტილების დოკუმენტი  აიღო. ასე  რომ,  უკვე  ოფიციალურადაც 
თავისუფალი ვარ. 

ისე გამიხარდა, რომ მეხსიერებაში სამუდამოდ ჩამებეჭდა კინოთეატრი „სარაი“  თავისი 
განათებული ჭერით, ჩამოცვენილი ბათქაშით, ნესტის სუნით, ფარდითა და სავარძლებზე 
მიწოლილი მძინარე მაყურებლებით. კინოთეატრების „ატლასის“,  „სარაის“ და სხვა 
კინოდარბაზების ლოჟები იყო ადგილი, სადაც პარკ „ილდიზის“  მსგავსად, ის წყვილები 
განმარტოვდებოდნენ ხოლმე, რომლებსაც საკოცნელად   სხვა მყუდრო კუთხე არ ჰქონდათ. 
მართალია, ფუსუნი ლოჟაში კოცნის  უფლებას  არ მაძლევდა, მაგრამ ნებას მრთავდა, ხელი 
მისთვის ფეხსა და მუხლებზე დამედო. 

ჩემმა და ფერიდუნის ბოლო შეხვედრამ კარგად ჩაირა, მაგრამ, რომ ველოდი, იმაზე ცუდი 
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მოგონება  დამიტოვა.  ძირითადად  გამაოგნა  კაფე-საკონდიტრო  „ინჯიში“    ფუსუნის 
მოთხოვნამ, დამეჯერებინა მისი მტკიცება, ამ რვა წლის განმავლობაში ჩემს  ქმართან სექსი არ 
მქონიაო. რადგანაც გათხოვილ ქალზე შეყვარებული ნებისმიერი  მამაკაცის მსგავსად, მთელი 
რვა წლის განმავლობაში ისედაც ვირწმუნებდი თავს ამაში. ეს რწმენა იყო ჩემი ამბის ქვაკუთხედი 
და სწორედ ამან შემაძლებინა ფუსუნისადმი ჩემი გრძნობის  შენარჩუნება. 

თუკი დავიჯერებდი, რომ ფუსუნსა და ფერიდუნს უბედნიერესი სექსუალური და ცოლ- ქმრული 
ურთიერთობა ჰქონდათ (ერთი-ორჯერ შევეცადე, ამაზე მეფიქრა, მაგრამ დიდხანს ვერ 
შევძელი), მაშინ ფუსუნისადმი ჩემი სიყვარული ასე დიდხანს არ გაგრძელდებოდა. ამაში წლების 
განმავლობაში ვირწმუნებდი თავს, მაგრამ, როცა ფუსუნმა იდუმალი გამომეტყველებით ამის 
დაჯერება მიბრძანა, მაშინვე მივხვდი, რომ ვცდებოდი. თავი მოტყუებულადაც კი ჩავთვალე. 
მხოლოდ იმის აღიარება შემეძლო, რომ ქორწინების მეექვსე წელს, ფერიდუნმა ცოლი 
პრაქტიკულად მიატოვა. ამის გაფიქრებისთანავე ფერიდუნის მიმართ ეჭვი და ბოღმა მახრჩობდა 
და მისი დამცირება და წიხლებით ცემა მინდებოდა. მთელი რვა წლის მანძილზე შევძელი, რომ 
ფერიდუნთან კარგი ურთიერთობა შემენარჩუნებინა, რადგანაც ეჭვიანობის შეკავებას 
ვახერხებდი. ფერიდუნი კი, განსაკუთრებით პირველ წლებში, იმიტომ მიტანდა, რომ ცოლთან 
ბედნიერი იყო და არაჩვეულებრივი სექსი და, საერთოდ, ურთიერთობა ჰქონდა. ამას ახლა, რვა 
წლის შემდეგ მივხვდი. ფერიდუნი იმ მამაკაცებივით იქცეოდა, რომლებსაც ცოლთან ყველაფერი 
აწყობილი აქვთ და საღამოობით ყავის დასალევად და მეგობრებთან გასართობად დადიან. 
ფერიდუნს თვალებში ჩავხედე და გავიფიქრე, ვინ იცის, იქნებ პირველ წლებში ცოლთან 
ურთიერთობაში ხელს ვუშლიდი-მეთქი, მაგრამ ამის გამო იოტისოდენა სირცხვილიც არ 
მიგრძნია. 

ჩემში ეჭვი ისე იყო ჩამალული, როგორც ოკეანის ყველაზე ღრმა და უხმო ადგილას ჩაფლული 
რამ. ამის გაკონტროლებას მთელი რვა წლის განმავლობაში ვახერხებდი, თუმცა ბოლო 
შეხვედრისას ვეღარ შევძელი და ფერიდუნის დანახვისთანავე მივხვდი, რომ მას, ზოგიერთი 
ძველი მეგობრის მსგავსად, სიცოცხლის ბოლომდე აღარასოდეს ვნახავდი. ვინც ფიქრობს, 
ფერიდუნთან მეგობრობა და მის მიმართ თანაგრძნობა იმის გამო მქონდა, რომ ფუსუნი ჩემზე 
ადრე შეუყვარდა, ძალიან ცდება. ამ თემაზე ბევრს აღარ გავაგრძელებ და უბრალოდ გეტყვით, 
რომ ფერიდუნი ჩემთვის ყოველთვის გამოცანას წარმოადგენდა და მისი ნამდვილი სახე 
მხოლოდ იმ დღეს შევიცანი. 

ფერიდუნის თვალებში კი შური დავინახე ჩემი და ფუსუნის მომავალი ბედნიერების გამო. 
სასტუმრო „დივანში“ სადილობისას ორივემ ბევრი არაყი დავლიეთ და მოვეშვით. შემდეგ 
კინოკომპანია „ლიმონთან“ დაკავშირებით ბევრი სასაცილო და მხიარული  ამბავიც გავიხსენეთ. 
ფერიდუნი ბოლოს და ბოლოს, როგორც იქნა, იწყებდა ხელოვნების ფილმის 

„ცისფერი წვიმის“ გადაღებას. 

მე და ფერიდუნმა იმდენი დავლიეთ, რომ „სათსათში“ დაბრუნების თავი აღარ მქონდა და 
პირდაპირ სახლში წავედი. მახსოვს, რომ, სანამ ჩავთვლემდი, ლოგინთან მოსულ დედას 
ვუთხარი: „ცხოვრება ძალიან ლამაზი და მშვენიერია-მეთქი“. 
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ორი დღის შემდეგ, წვიმიან და ჭექა-ქუხილიან საღამოს, ჩეთინმა მე და დედა ჩუქურჯუმაში 
წაგვიყვანა. დედაჩემი ისე იქცეოდა, გეგონება დაავიწყდა, თარიქ ბეის გასვენებაზე წამოსვლა 
თავად რომ არ მოისურვაო. შინაგნად ღელავდა და როგორც ასეთ დროს სჩვევია ხოლმე, 
მთელი გზა ენას არ აჩერებდა. 

– შეხედეთ, რა კარგად გაუკეთებიათ ტროტუარები. სულ მინდოდა, ეს უბანი მენახა, რა ლამაზი 
აღმართი ყოფილა, მართლაც რომ მშვენიერი ადგილია. 

ფუსუნის სახლის წინ მანქანიდან რომ გადმოვედით, დაბერილმა ნიავმა ქვაფენილი აამტვერა. 

რამდენიმე დღით ადრე დედაჩემი ჩემი თხოვნით დაუკავშირდა მამიდა ნასიბეს და მიუსამძიმრა. 
მართალია, ხელის სათხოვნელად მივდიოდით, მაგრამ თავდაპირველად მაინც სამძიმრით 
დაიწყო. იგრძნობოდა, რომ ორივეს სამძიმარზე უფრო ღრმა და მნიშვნელოვანი რამ აწუხებდა. 

  

– აქაურობით მოვიხიბლე. ძალიან მომენატრეთ, თარიქ ბეის ამბავი ძალიან გვეწყინა. – 
შესვლისთანავე თქვა დედამ. შემდეგ მამიდა ნასიბეს გადაეხვია და ქალები ატირდნენ. ფუსუნი 
ოთახიდან გამოვიდა და ზემოთ ავიდა. 

იქვე შორიახლოს მეხის დაცემის ხმა გაისმა, ქალები შეკრთნენ და ერთმანეთს მოშორდნენ. 

– ხომ მშვიდობაა? – იკითხა დედამ. ჭექა-ქუხილის ხმა ჯერ კიდევ ისმოდა,  როდესაც ფუსუნმა, 
ძალიან მორცხვად ლანგრით ყავა მოგვართვა. ოცდაშვიდი წლის, განათხოვარი ფუსუნი ისე 
მოკრძალებით იქცეოდა, როგორც მაჭანკლობით გაცნობილ თვრამეტი წლის ქალიშვილებს 
სჩვევიათ. 

–  ნასიბე,   ფუსუნი  შენი   ასლია.  –   აღნიშნა  დედამ.  –   სულ   შენა  გგავს..   ძალიან გალამაზებულა, 
რა ჭკვიანური ღიმილი აქვს. 

– ნუ იტყვი, ფუსუნი მართლაც ჩემზე გაცილებით ჭკვიანია. – უპასუხა მამიდა ნასიბემ. 

– ცხონებული მუმთაზიც სულ იმას იმეორებდა, ოსმანი და ქემალი ჩემზე ჭკვიანები არიანო, თუმცა 
გადაჭრით ვერ გეტყვი, ნამდვილად ასეა თუ არა. დარწმუნებული არა ვარ, რომ ახალი თაობა 
ჩვენზე ჭკვიანია. 

– გოგონები ნამდვილად უფრო ჭკვიანები არიან. – უპასუხა მამიდა ნასიბემ. – იცი, ვეჯიჰე (ჩემდა 
გასაკვირად, „აბლა“ არ დაუძახა), გული რაზე მწყდება, თავის დროზე მაღაზია რომ არ გავხსენი, 
სადაც ჩემს შეკერილ ტანსაცმელს გავყიდდი. მაკრატელი  ძლივს რომ ეჭირათ ხელში, ისინიც კი 
ცნობილი სამოდელო სახლებისა და    ატელიეების  მეპატრონეები გახდნენ. 

ყველანი წამოვდექით და წყალს მივაჩერდით, რომელიც დაღმართზე მოედინებოდა ღვარად. 

–  ცხონებულ  თარიქ ბეის ძალიან უყვარდა ქემალი. –  თქვა მამიდა   ნასიბემ,  ვიდრე მაგიდას 
მივუსხდებოდით. – ყოველ საღამოს გვეტყოდა ხოლმე, ცოტაც  დავიცადოთ, იქნებ ქემალი 
მოვიდესო. 

შევატყვე, რომ დედაჩემს ეს სიტყვები არ ესიამოვნა. 
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– ქემალმა იცის თავისი საქმე. 

– ფუსუნიც ძალიან მტკიცე ხასიათისაა. – უპასუხა მამიდა ნასიბემ. 

– როგორც ვიცი, უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილი აქვთ. – აღნიშნა დედაჩემმა. ხელის თხოვნის 
ტექსტი ამით შემოიფარგლა. 

დედა, როგორც წესი, არ სვამდა, მაგრამ მე, ფუსუნმა და მამიდა ნასიბემ არაყი რომ დავისხით, 
თვითონაც მოინდომა. ორი ყლუპი მოსვა და მამაჩემის სიტყვები გაიმეორა, არაყს დალევით კი 
არა და თავისი სუნით მოვყავართ ხასიათზეო. შემდეგ გაიხსენა, როგორ ათენებდნენ ღამეებს ის 
და მამიდა ნასიბე, ერთ-ერთი ქორწილისათვის დედაჩემის საღამოს კაბა რომ მოესწროთ. ამ 
თემაზე საუბარმა ორივე გაამხიარულა და ძველი დროის ქორწილები და ტანსაცმელი გაიხსენეს. 

– ვეჯიჰეს პლისე  კაბა  ისეთი პოპულარული გახდა, რომ ნიშანთაშელი  ქალბატონები ასეთივეს 
შეკერვას მთხოვდნენ. ზოგმა იშოვა პარიზში ისეთი ნაჭრები,  მაგრამ ყველას უარი ვუთხარი. – 
თქვა მამიდა ნასიბემ. 

ფუსუნი ცერემონიულად წამოდგა და იადონ ლიმონის გალიასთან მივიდა. მეც უკან დავედევნე. 

–  თუ ღმერთი  გწამთ,  ამ შუა  ჭამაში  რა ჩიტი  აგიტყდათ.  –  შეგვეხმიანა  დედაჩემი მაგიდიდან. 
– ნუ გეშინიათ, კიდევ უამრავი დრო გექნებათ ერთმანეთის  გვერდით 

  

ყოფნისათვის.. იცოდეთ, სანამ ხელებს არ დაიბანთ, სუფრასთან დაბრუნება არ გაბედოთ. 

ხელების დასაბანად ზემოთ ავედი. ფუსუნს შეეძლო, ხელები იქვე, სამზარეულოში გადაებანა, 
მაგრამ უკან დამედევნა. კიბის თავთან ფუსუნს დაველოდე, მოვეხვიე, თვალებში ჩავხედე და 
მთელი გრძნობით ვაკოცე ტუჩებში. კოცნა ათ-თორმეტ წამს გრძელდებოდა. ცხრა წლის წინ 
ბავშვებივით ვკოცნაობდით. ეს კოცნა კი მთელი ცხრა წლის ძალას, სიღრმესა მოიცავდა. 

მაგიდასთან ბევრი აღარ გვილაპარაკია, ყველა სიტყვას ვწონიდით და ვზომავდით. როგორც კი 
წვიმამ გადაიღო, მაშინვე წამოვდექით. 

– დედა, ქალის ხელის თხოვნა დაგავიწყდა. – ვუთხარი მანქანაში აქეთობას. 

– ამ წლებში ხშირად  დადიოდი მათთან?  –  მკითხა,  მაგრამ პასუხი  რომ არ  გავეცი, განაგრძო: 
– რაც იყო, იყო.. ნასიბეს სიტყვები გულზე მომხვდა და იმიტომ გკითხე. თუმცა არ გეგონოს, რომ 
ნაწყენი ვარ, საღამოობით მარტოს რომ მტოვებდი. არა, ეგრე არ არის, მაგრამ ვერც ისე 
მოვიქეცი, თითქოს ახლად ლიცეუმდამთავრებული   ქალიშვილის სათხოვნელად ვიყავით 
მისული. ის უკვე ჩამოყალიბებული განათხოვარი ქალია, კარგად ესმის,  რასაც  აკეთებს.  
ერთმანეთთან  შეთანხმებულხართ,     ამიტომაც ახლა თვალმაქცობასა და ტყუილუბრალოდ 
ლაპარაკს ვერ დავიწყებდი.  მე თუ მკითხავთ, ნიშნობაც ზედმეტია.. ბევრს ნუღარ გადადებთ, არც 
ზედმეტ გახმაურებას გირჩევთ, მალევე შეუღლდით.. ევროპაშიც ნუ წახვალთ. რა საჭიროა, თანაც 
ნიშანთაშის მაღაზიებში უკვე ყველაფრის ყიდვა შეიძლება, პარიზში რა გესაქმებათ.. 

ვდუმდი. ამიტომაც თემა შეცვალა. 
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სახლში როცა მივედით, დაწოლამდე დედამ მითხრა: – მართალი ხარ, მართლაც ძალიან 
ლამაზი და ჭკვიანი ქალია. იმედია, კარგ ცოლობას გაგიწევს. მაგრამ  ფრთხილად, ეტყობა, რომ 
ბევრი გადაიტანა. შინაგანი დარდი, ტკივილი და წუხილი შევატყვე. თუმცა უკვე აღარ ღირს ამაზე 
ლაპარაკი, მთავარია, ცხოვრება არ გაგიმწაროს. 

– ვერ გამიმწარებს. 

პირიქით, ჩვენ ერთმანეთს სულ უფრო და უფრო ვუახლოვდებოდით. კინოთეატრებში 
ხელიხელჩაკიდებულები ვისხედით და ხშირად ვგრძნობდი, რომ ფუსუნს ხელი უთრთოდა. 
ზოგჯერ თავს მკერდსა და მკლავზე მადებდა. სავარძელში ისე ვჯდებოდი, რომ უფრო კარგად 
მომხუტებოდა. ორივე ხელით მეჭირა მისი ხელი, ზოგჯერ ფეხზეც ვეფერებოდი. ფილმის 
ყურებისას იმ ექიმს ვგავდი, პაციენტის პულსაციას რომ აკვირდება, რადგანაც ფუსუნის ყველა 
განცდას მისი ხელით შევიგრძნობდი, რაც ფილმის ყურების სიამოვნებას მიორკეცებდა. 

ფილმებს შორის შესვენების დროს ვსაუბრობდით ევროპაში მოგზაურობის სამზადისსა და იმაზე, 
რომ მალე საზოგადოებაში ერთად უნდა გამოვჩენილიყავით. რა თქმა უნდა, სიტყვაც არ 
დამიძრავს იმაზე, რაც დედამ ნიშნობასთან დაკავშირებით მითხრა. მაგრამ მეც ვხვდებოდი, რომ 
ნიშნობა კარგად არ ჩაივლიდა, რადგანაც თუ ბევრ ხალხს დავპატიჟებდით, ამას აუცილებლად 
უამრავი ჭორი მოჰყვებოდა, ხოლო თუ არ დავუძახებდით, ესეც განხილვის საგანი გახდებოდა. 
ნელ-ნელა ფუსუნიც რწმუნდებოდა ამაში. მასაც იგივე ეჭვები აწუხებდა და ნიშნობისგან თავს 
იკავებდა. ამგვარად, ამ თემაზე ბევრი აღარ გვისაუბრია, ისე შევთანხმდით, რომ, როგორც კი 
ევროპიდან დავბრუნდებოდით, ყოველგვარი ნიშნობის გარეშე დავქორწინებულიყავით. 
მოგვიანებით ფილმის შემდეგ ბეიოღლუს კაფე-საკონდიტროებში დავიწყეთ სიარული. 
სიგარეტს ვეწეოდით და ევროპაში მოგზაურობის გეგმებს ვაწყობდით. ფუსუნმა შეიძინა წიგნი 

„ევროპა  მანქანით“,  რომელიც   სპეციალურად   თურქებისთვის იყო   მომზადებული. 
კინოთეატრებში ყოფნისას გზამკვლევი ხელში ეჭირა. წიგნს ვფურცლავდით და მარშრუტს 
ვადგენდით. პირველი ღამის ედირნეში გატარება და   პარიზში იუგოსლავიისა და ავსტრიის 
გავლით ჩასვლა გადავწყვიტეთ. ფუსუნს   ძალიან მოსწონდა პარიზის გზამკვლევის 
თვალიერებაც. 

– ვენასაც გავივლით? – მეკითხებოდა. 

  

ზოგჯერ ევროპის სურათების დათვალიერებისას ჩუმდებოდა და უცნაურ ფიქრებში 
გადაეშვებოდა. 

– რა ხდება, საყვარელო, რაზე ფიქრობ? – ვეკითხებოდი. 

– არ ვიცი. – მეუბნებოდა ფუსუნი. 

მამიდა ნასიბე, ფუსუნი და ჩეთინი ცხოვრებაში პირველად მიემგზავრებოდნენ საზღვარგარეთ, 
ამიტომაც პასპორტები უნდა აეღოთ. იმისათვის, რომ ისინი სახელმწიფო ორგანიზაციებში 
მომქანცველი რიგებისა და პროცედურებისგან გადამერჩინა, დახმარებისთვის მივმართე 
კომისარ სელამიეს, რომელიც „სათსათს“ ამგვარი საკითხების მოგვარებაში ეხმარებოდა 
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(ყურადღებიან მკითხველს ალბათ ემახსოვრება, ამ კომისარს რვა წლის წინ ქესქინების ოჯახის 
მოძებნა რომ დავავალე). მაშინ  აღმოვაჩინე, რომ სიყვარულის გამო მთელი ცხრა წლის 
განმავლობაში უცხოეთში არ  ვყოფილვარ. ამის სურვილიც კი არ გამჩენია. მაშინ, როდესაც 
მანამდე სამ-ოთხ  თვეში ერთხელ რამე საბაბით საზღვარგარეთ რომ არ წავსულიყავი, თავს ჩემს 
ქერქში ვერ ვგრძნობდი. 

ამგვარად, ზაფხულის ერთ ცხელ დილას პასპორტის ასაღებად და ხელმოსაწერად ყველანი 
ერთად მივედით ბაბიალის რაიონის საპასპორტო განყოფილებაში, რომელიც, ბევრი სხვა 
სახელმწიფო ორგანიზაციის მსგავსად, ოსმალეთის დროინდელ ძველ ლამაზ სასახლეში 
ფუნქციონირებდა. მაგრამ შენობას, სადაც ერთ დროს ოსმალეთის მაღალჩინოსნები 
ცხოვრობდნენ, უკვე დაკარგული ჰქონდა პეწი და არაფრით ჰგავდა იმ სასახლეებს, რომლებსაც 
წიგნებში აღწერდნენ. კორიდორები და ულამაზესი მოუვლელი კიბეები გაჭედილი იყო ბეჭდისა 
და ხელის მოწერის მომლოდინე ხალხით, რომლებიც ერთმანეთს პატარა მიზეზის გამო 
ეჩხუბებოდნენ და ამის გამო საიდანღაც განუწყვეტლივ ყვირილი მოისმოდა. სიცხემ და ნესტმა 
დოკუმენტები, რომლებიც ხელში გვეჭირა, დაგვიჭმუჭნა. 

საღამოს კიდევ ერთი საბუთის ასაღებად სირქეჯის „სანსარაიან ჰანიში“  გაგვგზავნეს. ბაბიალის 
დაღმართზე ჩამოსვლისას, ყავახანა „მესერეთთან“ ახლოს,  ფუსუნი ყველას დაუკითხავად, იქვე 
პატარა ჩაიხანაში შევიდა და მაგიდას მიუჯდა. 

– ახლა რაღა სჭირს? – იკითხა მამიდა ნასიბემ. 

ჩეთინი და ნასიბე გარეთ დარჩნენ მე კი ჩაიხანაში შევედი. 

– გადავიფიქრე,  აღარ  მინდა  ევროპაში  წასვლა.  –  მითხრა  ფუსუნმა და  სიგარეტს მოუკიდა. – 
თქვენ წადით, აიღეთ პასპორტები, მე კი ყველაფრის ხალისი დავკარგე. 

– საყვარელო, ნუ ნერვიულობ, უკვე ბოლოში გავედით. 

ცოტა იწუწუნა, შემდეგ, ზანტად გამომყვა. მღელვარების ასეთივე შეტევა ავსტრიის საკონსულოში 
ვიზის აღების დროსაც ჰქონდა. ვიზის რიგითა და გასაუბრებით რომ არ გაეწვალებინათ, ფუსუნს, 
მამიდა ნასიბესა და ჩეთინსაც დავუწერე ცნობები,  ვითომ 

„სათსათში“ მაღალხელფასიან თანამდებობებზე მუშაობდნენ. ყველას მოგვცეს  ვიზა, ფუსუნის 
გარდა, რადგანაც ისინი მისმა ასაკმა დააეჭვა და გასაუბრებაზე დაიბარეს. რა თქმა უნდა, მეც 
გავყევი. 

ექვსი თვით ადრე ვიღაც ხელმოცარულმა, რომელსაც მრავალჯერ უთხრეს უარი ვიზაზე, ოთხი 
ტყვია ესროლა და მოკლა შვეიცარიის საელჩოს თანამშრომელი, რის გამოც სტამბოლის 
საკონსულოებში უსაფრთხოების ზომები სასტიკად იყო გამკაცრებული. მოქალაქეები ახლა 
გასაუბრებაზე პირისპირ კი არ შეჰყავდათ, არამედ, როგორც ამერიკულ ფილმებში გინახავთ, 
ბრალდებულებს ტყვიაგაუმტარი ფანჯრიდან ტელეფონით რომ ესაუბრებიან, ისე. საკონსულოს 
ეზო და შესასვლელი ქუჩაც ხალხით იყო სავსე. ადგილობრივი თურქი პერსონალიც 
უცხოელებისგან არ განსხვავდებოდა. მათზე  ამბობდნენ  (განსაკუთრებით  გერმანიის  
საკონსულოს  თანამშრომლებზე), 
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„გერმანელებზე უფრო გერმანელები გახდნენო!“, ამიტომაც საკონსულოში  მიმსვლელი 
ხალხისათვის პირველ წინაღობას სწორედ ადგილობრივი დაცვის    სამსახური წარმოადგენდა. 
ზოგჯერ, რიგში მდგარის შეუხედავ ჩაცმულობას რომ  დაინახავდნენ, 

  

„ტყუილად ნუ შეხვალთო“, ეუბნებოდნენ. ამის გამო შეხვედრაზე შესვლის  ნებართვის მიღებაც კი 
უკვე სასიხარულო იყო ვიზის მიღების მსურველთათვის, ხოლო ტყვიაგაუმტარ ფანჯარასთან 
მიახლოებისას ყველა ისე კანკალებდა და  ნერვიულობდა,  როგორც გამოცდაზე გამსვლელი 
მოსწავლე. 

პროტექციით ფუსუნი რიგში ჩაუდგომლად, სიცილ-კისკისით შევიდა გასაუბრებაზე, საიდანაც 
მალევე აწითლებული და აღელვებული გამოვიდა და ქუჩაში გავარდა. მარტო მაშინ დავეწიე, 
როცა სიგარეტის მოსაკიდებლად ცოტათი შეანელა ფეხი. 

– რა მოხდა? – ვკითხე, მაგრამ არ მიპასუხა. 

შემდეგ „სენდვიჩ სარაიში“ შევედით და დავსხედით. 

– მორჩა, გადავიფიქრე, ევროპა აღარ გამაგონო. 

– კი, მაგრამ, რა მოხდა ასეთი? ვიზა არ მოგცეს? 

–  სერიოზული  დაკითხვა  მომიწყო,  ისიც  კი  მკითხა,  ქმარს  რატომ  დასცილდითო, უმუშევარი 
და ქმარგაყრილი თავს რით ირჩენო. მოკლედ, აღარც  ევროპა მინდა და აღარც მაგათი ვიზა. 

–  ყველაფერს   მოვაგვარებ,   ნუ   ნერვიულობ,   –   ვუთხარი.   –  შეგვიძლია,   გემით გავემგზავროთ 
იტალიიდან. 

– ქემალ, დამიჯერე, მართლა აღარ მინდა ევროპაში მოგზაურობა. თანაც იქაც მორცხვად უნდა 
ვიყო, ენა რომ არ ვიცი. 

–  საყვარელო,  ცოტა  გავიარ-გამოვიაროთ,  ქვეყნები  ვნახოთ.. მსოფლიოში  უამრავი რამეა 
დასათვალიერებელი, ათასი ადამიანია, რომლებიც ჩვენგან  განსხვავებულად, მაგრამ ძალიან 
ბედნიერად ცხოვრობს. მსოფლიო მარტო თურქეთი ხომ არაა? 

–  ანუ შენი შესაფერისი ცოტათი მაინც რომ გავხდე, ევროპა უნდა ვნახო?  თუ  ეგრეა, ცოლადაც 
აღარ გამოგყვები. 

– პარიზში ძალიან ბედნიერები ვიქნებით. 

– ხომ იცი, რა ჯიუტი ვარ. ნუ მაძალებ, ქემალ. თორემ უფრო მეტად გავჯიუტდები. 

ბევრი ვეხვეწე. წლების შემდეგ ჩემი ამ ჩაციების გამო მწარედ ვინანე და ტკივილისთვის რომ 
გამეძლო, ვიხსენებდი მოგზაურობის პირველ ღამეს, როგორ ვესიყვარულებოდით ერთმანეთს 
სასტუმროს ერთ ოთახში მე და ფუსუნი ყველასგან მალულად და რა ბედნიერები ვიყავით. 

ავსტრიიდან სნობ სელიმს სპეციალური მოწვევა გამოვაგზავნინე, რის შემდეგაც ფუსუნს ვიზა ერთ 
კვირაში მისცეს. იმავე დღეებში მანქანას ტექნიკური შემოწმებაც ჩავუტარე. ჩვენი პასპორტები 

-355- 
 



აჭრელდა იმ ქვეყნების ვიზებით, რომლებიც უნდა გაგვევლო პარიზში ჩასასვლელად. 
კინოთეატრ  „სარაის“  ლოჟაში  ვისხედით,  ფუსუნს  პასპორტი   რომ გავუწოდე და საოცარი 
სიამაყე ვიგრძენი. გამახსენდა, ერთხელ დიდი ხნის წინ ფუსუნის ლანდი კინოთეატრ „სარაიშიც“ 
რომ მომეჩვენა. ფუსუნმა პასპორტი   ღიმილით გამომართვა, ყურადღებით გადაფურცლა და 
ვიზებს დააკვირდა. 

ერთ-ერთი ტურისტული სააგენტოს მეშვეობით, პარიზში „Htel du Nord“-ში სამი  დიდი ოთახი 
დავჯავშნე: ჩემთვის  და  ჩეთინისთვის  ცალ-ცალკე  და ერთიც  ფუსუნისა და დედამისისთვის. 
სიბელის სორბონაში სწავლის დროს ხშირად  ჩავდიოდი პარიზში მის სანახავად, მაგრამ ამ 
სასტუმროში არასდროს    გავჩერებულვარ. თუმცა იმ ახალგაზრდასავით, რომელიც მომავალში   
გამდიდრებაზე ოცნებობს, ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ  ამ  ძველ სასტუმროში   ერთ დღეს 
აუცილებლად დავრჩები და უბედნიერეს დღეებს გავატარებ-მეთქი. 

–  რა საჭიროა, დაქორწინდით  და ისე წადით. –  მითხრა დედამ. –   გასაგებია,  რომ 
შეყვარებულთან ერთად გინდა ყოფნა, მაგრამ ნასიბესა და ჩეთინს იქ რაღა უნდათ?. რა 

  

ესაქმებათ თქვენ გვერდით?. ჯერ დაქორწინდით და შემდეგ თაფლობის თვის გასატარებლად 
გაემგზავრეთ პარიზში თვითმფრინავით. „თეთრ მიხაკს“   ვეტყვი  და ჭორის სვეტში პატარა 
რომანტიკულ ამბავს დავაწერინებ, ისეთს, ყველას რომ მოეწონება. ყველაფერი ორ დღეში 
დავიწყებას მიეცემა. ცხოვრება შეიცვალა.  აქაურობა ისედაც პროვინციელი მდიდრებით აივსო. 
თანაც უჩეთინოდ რა  მეშველება? აქეთ-იქით ვინ მატარებს? 

– დედიკო, ზაფხულის განმავლობაში სუადიედან, მგონი, ორჯერაც არ გასულხარ.  ნუ ჯავრობ, 
სექტემბრის ბოლომდე დავბრუნდებით. სიტყვას გაძლევ, რომ  ოქტომბრის დასაწყისში 
ნიშანთაშიში ჩეთინი ჩამოგიყვანს.. ქორწილისთვის შენთვის  კაბას მამიდა ნასიბეს შევარჩევინებ. 

 

77. სასტუმრო „ბუიუქ სემირამისი“ 

1984 წლის 27 აგვისტოს, პირველის თხუთმეტ წუთზე, ევროპაში გასამგზავრებლად მე და ჩეთინი 
მანქანით მივედით ჩუქურჯუმაში. ზუსტად ცხრა წელი და ოთხი თვე იყო გასული მას შემდეგ, რაც 
ფუსუნი ბუტიკ „შანზელიზეში“ პირველად ვნახე. მაგრამ მაშინ არც განვლილ წლებზე 
დავფიქრებულვარ და არც იმაზე, თუ როგორ შევიცვალე ამ ხნის  მანძილზე. დედაჩემის 
გაუთავებელი დარიგებების, ცრემლებისა და საცობების გამო დაგვიგვიანდა. მინდოდა, 
ცხოვრების ერთი ნაწილი დამეხურა და დროზე  დავდგომოდი ახალ გზას. კარგა ხნის ლოდინის 
შემდეგ, ჩეთინმა, როგორც იქნა,  ჩააწყო ფუსუნისა და მამიდა ნასიბეს ჩანთები საბარგულში. 
გარშემო ბავშვები  შემოგვეხვივნენ, უბნელები ღიმილით გვაცილებდნენ. ყოველივე ამისგან, 
ერთი მხრივ,  შევწუხდი, მეორე მხრივ კი, შინაგანი სიამაყით აღვივსე, თუმცა ამას საკუთარ თავსაც 
არ ვუმხელდი. თოფჰანესკენ გავემართეთ, გზად დავინახეთ ფეხბურთიდან მომავალი ალი, 
რომელსაც ფუსუნმა მანქანიდან ხელი დაუქნია. მალე ალისნაირი შვილი გვეყოლება-მეთქი, 
ვიფიქრე. 
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გალათის ხიდთან შუშები ჩამოვწიეთ და შევისუნთქეთ სტამბოლის სურნელი, რომელიც ზღვის, 
ცაცხვის, გამონაბოლქვისა და კანალიზაციის სუნების ნაზავს წარმოადგენდა. ფუსუნი და მამიდა 
ნასიბე უკანა სავარძელზე ისხდნენ, მე კი წინ. ყველაფერი ისე იყო, როგორც წარმოდგენილი 
მქონდა. მანქანა ნელ-ნელა მიუყვებოდა აქსარაის ორმოებიან მოკირწყლულ ქუჩებს, მკლავი 
სავარძელზე მქონდა დაყრდნობილი და, ბედნიერი, თვალს ვერ ვაშორებდი ფუსუნს. 

ქალაქის გარეუბნებში, ბაქირქოიში, ძირითადად ქარხნები, საწყობები, ახალი უბნები და 
სასტუმროები იყო. თვალში მომხვდა თურგაი ბეის საფეიქრო ქარხანა, რომელსაც ცხრა წლის 
წინ ვესტუმრე, მაგრამ იმ მომენტში არა თუ მაშინდელი ეჭვი, იმ პერიოდში განცდილი ტკივილიც 
კი აღარ მახსოვდა. მთელი ის ტანჯვა, რაც ფუსუნის გამო გამოვიარე, უკვე სასიამოვნო 
სასიყვარულო მოგონებად ქცეულიყო. ბედნიერი დასასრულის მქონე ყველა სასიყვარულო 
თავგადასავალიც ხომ ასეა, მასზე მხოლოდ ერთი-ორ სიტყვას თუ იტყვიან! რაც უფრო 
ვშორდებოდით სტამბოლს, მით უფრო ხშირად ჩამოვარდებოდა ხოლმე მანქანაში სიჩუმე. 
თავდაპირველად მამიდა ნასიბე გაუჩერებლად ლაპარაკობდა და ხუმრობდა, ვაი, ეს ხომ არ 
დაგვრჩა, ან ისაო. შემდეგ რასაც დაინახავდა, ყველაფერზე კომენტარს აკეთებდა, მათ შორის 
ცარიელ მინდორში საბალახოდ გამოსულ გაძვალტყავებულ ცხენზეც კი. მაგრამ ხიდ 
ბუიუქჩექმეჯემდეც კი არ ვიყავით მისული, რომ ჩაეძინა. ჩათალჯაში ჩეთინმა მანქანა ბენზინის 
ჩასასხმელად გააჩერა. ფუსუნი და დედამისი მანქანიდან გადმოვიდნენ, იქვე გამყიდველი 
ქალისგან ყველი იყიდეს, გვერდით ჩაიხანაში დასხდნენ და სიმითთან ერთად გემრიელად 
მიირთმევდნენ. ამ ტემპით თუ ვიარეთ, ევროპაში ჩვენი მოგზაურობა კვირებს კი არა და თვეებს 
გაგრძელდება-მეთქი, გავიფიქრე და გვერდით მივუჯექი. ნუთუ ეს მადარდებდა? რა თქმა უნდა, 
არა. ფუსუნის წინ ვიჯექი, უხმოდ შევცქეროდი და მუცელსა და მკერდში ისეთივე სასიამოვნო 
ტკივილს ვგრძნობდი, როგორიც ყმაწვილკაცობაში მხიარულ მიღებებზე ლამაზი გოგონას 
გაცნობისას მეუფლებოდა. ეს უკვე აღარ იყო დამქანცველი 

  

სიყვარულის ტკივილი, ეს სასიამოვნო მოუთმენლობის განცდა გახლდათ. 

მზემ თვალებში გვანათა გვანათა და შვიდ საათსა და ორმოც წუთზე მზესუმზირების მინდორში 
ჩაიძირა. ჩეთინმა მანქანის ფარები აანთო. 

– შვილებო, თუ ღმერთი გწამთ, ამ სიბნელეში ნუ ვივლით! – გვითხრა მამიდა ნასიბემ. 

მოძრაობა ორმხრივი იყო და სატვირთო მანქანები ტრასაზე შორი ნათების ფარების 
ჩაუქრობლად გვიახლოვდებოდნენ. ბაბაესქის რომ გავცდით, ლურჯი ნათურებით განათებული 
სასტუმრო „ბუიუქ სემირამისი“ დავინახეთ და ვიფიქრე, ჩვენთვის შესაფერსი ადგილი უნდა იყოს-
მეთქი. ჩეთინს მანქანა შევანელებინე და სასტუმროსთან ჩამოვედით (საიდანღაც ძაღლმა 
დაგვიყეფა). გული სიყვარულით მიცემდა და იმედი მქონდა, რომ ჩემი რვა წლის ოცნება აქ 
ამისრულდებოდა. 

ეს გახლდათ სამსართულიანი სუფთა სასტუმრო, რომლის მისაღებშიც დაგვხვდა გადამდგარი 
ოფიცერი (ამას მივხვდი იქვე დადებული ფოტოსურათით, სადაც მას სამხედრო ფორმა ეცვა). 
ჩემთვის და ჩეთინისთვის ცალ-ცალკე ოთახები ავიღე, ერთიც – მამიდა ნასიბესა და ფუსუნისთვის. 
ოთახში შევედი, წამოვწექი და ჭერს მივაშტერდი. ვიფიქრე, ცხრა წლის მოლოდინზე ძნელი 
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იქნება, რომ ამ ხანგრძლივი მოგზაურობის დროს ფუსუნის გვერდითა ოთახში მარტომ 
დავიძინო-მეთქი. 

ქვემოთ პატარა სასადილო ოთახში ჩავედით. ფუსუნი ისე გამოპრანჭულიყო, გეგონება იცოდა, 
რომ მისთვის სიურპრიზი მქონდა მომზადებული. თითქოს ევროპაში რომელიღაც ძვირად 
ღირებულ, მე-19 საუკუნის დროინდელ, ფეშენებელურ სასტუმროში სავახშმოდ შევსულიყავით: 
მაკიაჟი განეახლებინა, წლების წინ ჩემი ნაჩუქარი სუნამო „Le soleil noir“ დაესხა, ხასხასა წითელი 
კაბა ჩაეცვა და ასეთივე ფერის პომადა წაესვა. ელეგანტური კაბა კიდევ უფრო უსვამდა ხაზს მის 
სილამაზესა და შავი თმის  ელვარებას. გვერდით მაგიდასთან გერმანიიდან დაბრუნებული მუშის 
ოჯახი იჯდა და მარტო ბავშვები კი არა, ყველა ფუსუნს უყურებდა. 

– ეს წითელი კაბა ძალიან გიხდება.. – უთხრა მამიდა ნასიბემ. – მაგრამ გზაში, ყოველ საღამოს 
ჩასაცმელი კაბა არ არის. პარიზში სეირნობის და ვახშმობისას   უფრო გამოგადგება. 

მამიდა ნასიბემ ისე შემომხედა, რომ აშკარად უნდოდა, მისთვის კვერი დამეკრა. მაგრამ სიტყვაც 
ვერ დავძარი. მარტო იმიტომ კი არა, რომ წინააღმდეგი არ ვიყავი, ფუსუნს მოხდენილი კაბა 
ყოველ საღამოს ჩაეცვა.. არამედ იმ ახალგაზრდასავით ვდუმდი, რომელიც გრძნობს 
ბედნიერების სიახლოვეს, მაგრამ არ იცის, თუ როგორ დაეუფლოს მას. ვხედავდი, რომ ფუსუნიც 
იმავეს განიცდიდა: თვალს მარიდებდა ლიცეუმის მოსწავლესავით, რომელსაც სიგარეტის 
მოწევა ახლად დაუწყია და კვამლს სწრაფად და გვერდულად უშვებდა. 

ბაბაესქის მუნიციპალიტეტის მიერ დამოწმებულ მოკრძალებულ მენიუს გადავხედეთ და ისეთმა 
სიჩუმემ დაისადგურა, თითქოს გასული ცხრა წლის ანალიზს ვაკეთებდით. 

მიმტანს „იენი რაქის“ დიდი ბოთლის მოტანა ვთხოვე. 

– დღეს შენც დალიე, ჩეთინ ეფენდი, – ვუთხარი. – სადილის შემდეგ სახლში ჩემი წაყვანა აღარ 
მოგიწევს. 

– ღმერთმანი,  მართლა  დიდხანს  ელოდით  ქემალ  ბეის.  –  უთხრა  მამიდა  ნასიბემ უშუალოდ 
და შექების კილოთი. შემდეგ გადმომხედა და მითხრა: –  მოთმინებითა და შეუპოვრობით 
ნებისმიერი ადამიანის გულს დაიპყრობ და ყველა ციხესიმაგრეს აიღებ, არა ვარ მართალი? 

ბოთლი ავიღე და ყველას შევუვსე ჭიქები, მათ შორის ფუსუნსაც და თვალებში ჩავხედე. 
მომწონდა მისი სიგარეტის მოწევის მანერის ყურება. ყველამ, მამიდა ნასიბეს ჩათვლით 
ყინულიანი არყის სმა დავიწყეთ. ცოტა ხანში მოვეშვი. 

თითქოს მაშინ აღმოვაჩინე, რა ლამაზია სამყარო. უკვე დარწმუნებული ვიყავი, რომ მთელ 

  

ცხოვრებას ფუსუნის სხეულის, მისი ლამაზი მკლავებისა და მკერდის ფერებაში გავატარებდი და 
წლების განმავლობაში ძილის წინ მისი სხეულის არაჩვეულებრივ სურნელს  შევისუნთქავდი. 

ბავშვობიდან  ასე  ვიყავი   –   როდესაც  რამე  მიხაროდა,  თითქოს   ამ   ბედნიერების კონკრეტული 
საგანი მავიწყდებოდა და ჩემ გარშემო ყველაფერი მელამაზებოდა. ახლაც ასე იყო. ოთახს 
თვალი მოვავლე: კედელზე ათათურქის სურათი ეკიდა, მის გვერდით – შვეიცარიის პეიზაჟი და 
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ბოსფორის სრუტის ხედი. იქვე „მელთემის“ ცხრა წლის წინანდელი რეკლამა გამოეკრათ, 
საიდანაც მომხიბვლელად გვიღიმოდა ინგე. კედლის საათი ათის ოც წუთს გვიჩვენებდა, ხოლო 
გვერდით  გაკრული იყო  წარწერა: „წყვილებს ვთხოვთ, წარმოადგინონ ქორწინების  მოწმობა“. 

– დღეს „ქარიან აღმართებს“ უჩვენებენ. იქნებ ვთხოვოთ, რომ ტელევიზორი ჩაგვირთონ. 

– გვითხრა მამიდა ნასიბემ. 

– იქამდე კიდევ ბევრი დროა, დედა.. 

სასადილოში ასე ოცდაათი წლის უცხოელი წყვილი შემოვიდა. ყველა მათ მიაჩერდა. ისინიც 
მოგვესალმნენ. ფრანგები იყვნენ. იმ დროს თურქეთში ბევრი ტურისტი არ ჩამოდიოდა და 
უმეტესობა ქვეყანაში მანქანით მოგზაურობდა. 

სასტუმროს მეპატრონე, მისი თავდახურული მეუღლე და ორი თავდაუხურავი მოზრდილი 
ქალიშვილი, რომელთაგანაც ერთ-ერთი ცოტა ხნის წინ სამზარეულოში ტრიალებდა, 
სასადილო ოთახში შემოვიდნენ, ტელევიზორი ჩართეს, ჩვენკენ ზურგით დასხდნენ და სერიალის 
საყურებლად მოემზადნენ. 

– ქემალ, მანდედან რას დაინახავ, – მითხრა მამიდა ნასიბემ. – ჩვენთან მოდი. 

მამიდა ნასიბესა და ფუსუნს შორის სკამი ჩავდგი და სერიალ „ქარიანი  აღმართების“ ყურება 
დავიწყე, რომლის სიუჟეტი სტამბოლის ერთ გარეუბანში ვითარდებოდა. ფუსუნის შიშველი 
მკლავი, ჩემსას მიეწება და მარცხენა მკლავი ისე ამიწვა, რომ მეგონა, ცეცხლი მომიკიდეს. 
ეკრანის ვუყურებდი და ვგრძნობდი, რომ ჩემი სული ფუსუნისას შეუერთდა. 

თითქოს მესამე თვალით ფუსუნის სხეულს, ლამაზსა და მარწყვივით მკვრივ მკერდს, თეთრ 
მუცელს ვუყურებდი. ფუსუნი მკლავით ნელ-ნელა უფრო მჭიდროდ მეკრობოდა. ფუსუნის 
სიგარეტის ნამწვით, რომელსაც მისი პომადის ნაკვალევი ემჩნეოდა, აღარ 
დავინტერესებულვარ, აღარც ფუსუნი რომ აფერფლებდა, ის საფერფლე მიზიდავდა, 
რომელზეც ეწერა „მზესუმზირას ზეთი „ბათანაი“. 

სერიალი რომ დამთავრდა, ტელევიზორი გამორთეს. სასტუმროს მეპატრონის უფროსმა 
ქალიშვილმა რადიომიმღები ჩართო და ფრანგების გემოვნების შესაფერისი მსუბუქი და მშვიდი 
მუსიკა მოძებნა. სკამით ძველ ადგილზე ვბრუნდებოდი, რომ კინაღამ წავიქეცი, რადგანაც უკვე 
მთვრალი ვიყავი. ფუსუნმაც სამი ჭიქა არაყი დალია – ჩუმად ვითვლიდი. 

– ჭიქის შევსება დაგვავიწყდა. – მითხრა ჩეთინ ეფენდიმ. 

– აუცილებლად შევავსოთ. – ვუპასუხე. – პატარა ცერემონიის ჩასატარებლად,  მგონი, 
შესაფერისი დროა. ჩეთინ ეფენდი, ნიშნობის ბეჭდები შენ გაგვიკეთე. 

იდუმალი და სიურპრიზის გამომეტყველებით ჯიბიდან ამივიღე და გავხსენი კოლოფი, სადაც 
იდო ბეჭდები, რომლებიც ერთი კვირის წინ ქაფალიჩარშიში[40] შევიძინე. 

– კარგი და სწორი გადაწყვეტილებაა, ბატონო, – მითხრა ჩეთინმა და სწრაფად გაერკვა 
სიტუაციაში – ნიშნობის გარეშე ქორწილი სად თქმულა. აბა, მიჩვენეთ თქვენი თითები. 
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ფუსუნს ამ სიტყვებამდე უკვე ღიმილით ჰქონდა ხელი გაშვერილი. 

– მორჩა, უკან დასახევი გზა მოიჭერით. – თქვა ჩეთინ ეფენდიმ. – ვიცი, რომ უბედნიერესი წყვილი 
იქნებით.. ქემალ ბეი, მეორე ხელი მომეცით.. 

ნიშნობის ბეჭდები წამში გაგვიკეთა. უცებ ტაშმა იგრიალა. თურმე გვერდით მაგიდასთან 

  

მსხდარი ფრანგები გვიყურებდნენ. მათ აპლოდისმენტებს შემთხვევით შემოსული ერთი- ორი 
კლიენტიც შეუერთდა. ფუსუნი ტკბილად მიღიმოდა და ბეჭედს აკვირდებოდა, თითქოს 
საიუველირო მაღაზიაში არჩევსო. 

– მოგერგო, საყვარელო? – ვკითხე. 

– ზუსტად მაქვს. – მიპასუხა ისე, რომ ღიმილი და სიხარული არ დაუფარავს. 

– ძალიან გიხდება. 

– მართალი ხარ. 

– ცეკვა, ცეკვა! – აყვირდნენ ფრანგები. 

– აბა, მიდით, გელოდებით! – გვითხრა მამიდა ნასიბემ. 

რადიოდან წყნარი მუსიკა მოისმოდა, რომელზეც ცეკვა შეიძლებოდა, თუკი ფეხზე დგომას 
შევძლებდი.. 

ერთდროულად წამოვდექით. ფუსუნს წელზე ხელი მოვხვიე. არაჩვეულებრივი სუნი ჰქონდა. 
თითებს შორის მისი სხეული და თეძო შევიგრძენი. 

ფუსუნი ჩემზე ფხიზელი იყო. ცეკვას სერიოზულად მიუდგა და მთელი გრძნობით მომეხვია. 
მინდოდა, ყურში მეთქვა, ძალიან მიყვარხარ-მეთქი, მაგრამ რაღაცამ შემბოჭა და ვერ 
მოვახერხე. 

ორივენი მთვრალები ვიყავით, მაგრამ იმდენი გონება კი გვქონდა შერჩენილი, რომ თავი ხელში 
აგვეყვანა. ცოტა ხანში ჩვენს ადგილებს დავუბრუნდით. ფრანგებმა ისევ არ დაიშურეს  
აპლოდისმენტები. 

– თქვენის ნებართვით,  დაგტოვებთ. –  გვითხრა  ჩეთინ  ეფენდიმ.  – დილით  ძრავას შევამოწმებ. 
ხომ ადრევე გავემგზავრებით? 

ჩეთინი ასე დემონსტრაციულად რომ არ წამომდგარიყო, ალბათ მამიდა ნასიბე არც 
გაინძრეოდა. 

– ჩეთინ ეფენდი, მანქანის გასაღები მომეცი რა.. – ვუთხარი. 

– ქემალ ბეი, დღეს ყველამ ბევრი დავლიეთ და საჭესთან ნუ დაჯდებით. 

– არა, ჩანთა დამრჩა საბარგულში და წიგნის აღება მინდოდა. 
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გასაღები უსიტყვოდ გამომიწოდა. ჩეთინ ეფენდი გასწორდა და მამაჩემს რომ სცემდა პატივს, იმ 
მოძრაობით მოწიწება გამოხატა. 

– დედა, ოთახის გასაღებს როგორ მომცემ? – ჰკითხა ფუსუნმა. 

– კარს არ ჩავკეტავ და ეგ იქნება. –  უპასუხა მამიდა ნასიბემ. –  პირდაპირ გააღე  და შემოდი. 

– ან გამოგყვები და წამოვიღებ. 

– ნუ იჩქარებ, შვილო, გასაღებს კარებში დავტოვებ, მაგრამ არ ჩავკეტავ. როცა გინდა, მაშინ 
შემოდი. 

მამიდა ნასიბე და ჩეთინი რომ წავიდნენ, თან მოვეშვით, თანაც დავიძაბეთ. ფუსუნი თვალს 
მარიდებდა. იმ პატარძალს ჰგავდა, რომელიც პირველად დარჩა მარტო საქმროსთან, 
რომელთანაც მთელი დარჩენილი ცხოვრება უნდა გაეტარებინა. იმასაც ვხვდებოდი, რომ ასე 
მორცხვობის გამო არ იქცეოდა. მინდოდა შევხებოდი. სიგარეტის მოკიდების საბაბით მისკენ 
გადავიწიე. 

– ოთახში წიგნის კითხვას აპირებ? – მკითხა ისე, თითქოს ასადგომად ემზადებოდა. 

  

– არა, საყვარელო, ვიფიქრე, მანქანით ცოტა გავისეირნოთ-მეთქი. 

– არა, ქემალ, ბევრი დავლიეთ. 

– ერთად წავიდეთ. 

– დროა, ოთახში წახვიდე და დაწვე. 

– ავარიის ხომ არ გეშინია? 

– არ მეშინია. 

– მაშინ მანქანით წავიდეთ, სადმე გადავუხვიოთ და ტყეში დავიკარგოთ. 

– არა, წამო დაწექი. მეც ვდგები. 

– როგორ, ჩვენი ნიშნობის ღამეს მაგიდასთან მარტოს მტოვებ? 

– არა, აქა ვარ. აქ ყოფნა ძალიან მომწონს. 

ფრანგები ჩვენ გვიყურებდნენ. ალბათ ნახევარ საათს უხმოდ ვისხედით. მხოლოდ ხანდახან 
ვუყურებდით ერთმანეთს თვალებში. თავში მომდიოდა ათასი რამ, რაც უცნაურ ფილმს ჰგავდა, 
სადაც მოგონებები, შიში და სურვილი ერთმანეთს ერეოდა და ამ ყველაფრიდან აზრი ვერ 
გამომქონდა. შემდეგ ამ ფილმის სიუჟეტში გამოჩნდა დიდი შავი ბუზი, რომელიც ჩვენს ჭიქებს 
შორის დაფრინავდა. შიგადაშიგ ჩემი ხელი, ფუსუნის სიგარეტიანი თითები, ჭიქები და ფრანგებიც 
ხვდებოდნენ კადრში. სიმთვრალისა და უსაზღვრო სიყვარულის მიუხედავად, გონების რაღაც 
ნაწილს ფილმი სავსებით ლოგიკურად მიაჩნდა. მინდოდა, ფუსუნს სცოდნოდა, რომ ქვეყნად 
ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ჩვენი სიყვარული და ბედნიერებაა. ეს საკითხი ისევე 
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სწრაფად უნდა გადამეწყვიტა, რა ტემპითაც ბუზი მოძრაობდა თეფშებს შორის. ფრანგებს 
გავუღიმე და ვაგრძნობინე, რომ ძალიან ბედნიერი ვიყავი. მათაც საპასუხოდ შემოგვცინეს. 

– ერთი შენც გაუღიმე. 

– უკვე გავუღიმე. – მიპასუხა ფუსუნმა. – მეტი რა ვქნა, მუცლის ცეკვას ხომ არ შევუსრულებ? 

შიგადაშიგ მავიწყდებოდა, რომ ფუსუნიც მთვრალი იყო, ამიტომაც მის ნათქვამს სერიოზულად 
ვიღებდი და მწყინდა. მაგრამ ჩემი ბედნიერების ასე მარტივად დარღვევა შეუძლებელი იყო. ისეთ 
მდგომარეობაში ვიყავი, როდესაც ადამიანი გრძნობს, თუ რაოდენ დიადი და განუმეორებელია 
სიცოცხლე. ბუზებითა და მოგონებებით გაჯერებელი ფილმიც, თავში რომ მიტრიალებდა, ხომ 
იმავეს ნიშნავდა. ტკივილი, რომელსაც ფუსუნის გამო წლების განმავლობაში განვიცდიდი, 
შეუერთდა დედამიწის ქაოსსა და მშვენიერებას და ამ ერთობამ უბედნიერეს ადამიანად მაქცია. 
რაღაც მომენტში ვაკვირებოდი და ვფიქრობდი, ნეტავ ბუზი ასე სწრაფად ცოცვას როგორ 
ახერხებს-მეთქი. შემდეგ მწერი სადღაც გაქრა. 

მაგიდაზე ფუსუნის ხელი მეჭირა და ცხოვრების მშვენიერებისა და ბედნიერების განცდა ჩემი 
ხელიდან მას გადაეცემოდა, მისგან კი – მე. ფუსუნის ლამაზი მარცხენა მტევანი ჩემი მარჯვენის 
ქვეშ დაღლილი მხეცივით თრთოდა. ორივეს თავბრუ გვეხვეოდა და მთელი სამყაროც ჩვენს 
გარშემო ტრიალებდა. 

– გინდა ვიცეკვოთ? – ვკითხე. 

– არა.. 

– რატომ? 

– ახლა არ მინდა! – მიპასუხა. – ასე ჯდომა მირჩევნია. 

გავუღიმე, რადგან მივხვდი, რომ ხელჩაკიდებით ყოფნას გულისხმობდა. გვეგონა, რომ დრო 
გაჩერდა და ასე უკვე საათების განმავლობაში ვისხედით. უცებ დამავიწყდა კიდეც, იქ რას 
ვაკეთებდი. შემდეგ დავინახე, რომ რესტორანში ჩვენ ორნიღა დავრჩით. 

  

– ფრანგებიც წასულან. 

– ფრანგები არ არიან. – მიპასუხა ფუსუნმა. 

– რა იცი? 

– მანქანის სანომრე ნიშნებს შევხედე. ათენიდან მოდიან. 

– კი, მაგრამ, მათი მანქანა სად დაინახე? 

– რესტორანს კეტავენ უკვე. წავიდეთ. 

– რა გვეჩქარება, ვერ ხედავ, რა კარგად ვსხედვართ. 

– მართალი ხარ. – მიპასუხა დინჯად. 
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ცოტა ხანს კიდევ ვისხედით ხელჩაკიდებულები. 

ფუსუნი მარჯვენათი ფრთხილად იღებდა სიგარეტს კოლოფიდან, იმავე ხელით მოხერხებულად 
უკიდებდა და მშვიდად ეწეოდა. ასე მეგონა, რომ ეს ყოველივე საათების მანძილზე 
გრძელდებოდა. რაღაც ახალი ფილმი ამომიტივტივდა თავში. ამ დროს ფუსუნმა ხელი 
მომაშორა და წამოდგა. მეც უკან გავყევი. კიბეზე რომ ავდიოდი მის მოხდენილ წითელ კაბას 
თვალს ვერ ვაშორებდი. 

– შენი ოთახი მეორე მხარესაა. – მითხრა ფუსუნმა. 

– ჯერ დედასთან მიგაცილებ. 

– არა, არ მინდა, შენს ოთახში წადი. 

– მწყინს, რომ არ მენდობი. მთელი ცხოვრება ასე ხომ არ უნდა გაგრძელდეს? 

– არ ვიცი. – მიპასუხა. – წადი, წადი შენს ოთახში. 

– არაჩვეულებრივი საღამოა, – ვუთხარი. – უბედნიერესი ვარ.  დამიჯერე, 
მთელ ცხოვრებას, ყოველ წამს ასე ბედნიერად გავატარებთ. 

საკოცნელად გავიწიე, მაგრამ დამასწრო და მომეხვია. მთელი ძალითა და გრძნობით ვაკოცე. 
მანაც მიპასუხა და ეს კოცნა დიდხანს გაგრძელდა. თვალი გავახილე და ვიწრო დერეფანში 
ათათურქის სურათი დავინახე. მახსოვს, ვევედრებოდი, ჩემს ოთახში წამომყევი-მეთქი. 

მაგრამ ფუსუნი მკლავებიდან გამისხლტა და დერეფანში გაუჩინარდა. 

იმედგაცრუებული გავცქეროდი, შემდეგ ოთახში შევედი და არც გამიხდია,
 ისე მოცელილივით დავვარდი ლოგინზე. 

 

78. ზაფხულის წვიმა 

ოთახში არ ბნელოდა, რადგანაც ედირნეს ტრასისა და ბენზინგასამართი სადგურის 
ლამპიონების შუქი შემოდიოდა. ნეტა ახლომახლო ტყე თუ არის-მეთქი, გავიფიქრე. სადღაც 
შორს იელვა. მთელი ჩემი ცხოვრება დამიდგა თვალწინ. 

ამასობაში კარგა ხანი გავიდა. კაკუნი მომესმა, ავდექი და კარი გავაღე. 

– დედას კარი დაუკეტავს. – მითხრა ფუსუნმა. 

  

სიბნელეში ჩემს დანახვას ცდილობდა. ხელი მოვკიდე და ოთახში შემოვიყვანე. ჩაცმულებივე 
დავწექით ლოგინზე, მოვეხვიე და მივიხუტე. კნუტივით მომეკრა და თავი ყელსა და მკერდს 
შორის დამადო. მთელი ძალით მიზიდავდა თავისკენ და კანკალებდა, თითქოს რაც უფრო 
მაგრად ჩამეხუტებოდა, უფრო ბედნიერები ვიქნებოდით. ზღაპრის იმ გმირივით იყო, სიცოცხლეს 
მხოლოდ კოცნა რომ უბრუნებს. ალერსი არ შეგვიწყვეტია, ისე გავხადე წითელი კაბა. ზამბარიანი 

-363- 
 



მატრასი ჭრიალებდა. ეს ხმა უხერხულ მდგომარეობაში გვაგდებდა და შიგადაშიგ 
ვჩერდებოდით. მახსოვს, რომ ძალიან ვიგზნებოდი, როდესაც მისი თმა სახესა და მკერდზე 
მეხებოდა. მაგრამ ვერ გეტყვით, აი, ასე გავაკეთეთ ან ასე და ასე მოვიქეცით-მეთქი. არც ის 
იფიქროთ, რომ ყველაფერს ვაცნობიერებდი და ყოველი წამი მახსოვდა. 

ალკოჰოლის, აღელვებისა და აგზნების გამო, წამებსა და მოვლენებს მხოლოდ შემდეგ 
აღვიქვამდი. აღელვებული ვიყავი, რადგანაც ჩემს თავს ხდებოდა ის, რაზეც წლების 
განმავლობაში ვოცნებობდი. სასიყვარულო კავშირისას განცდილი სიამოვნება და ტკბილი 
წამები ერთმანეთს ერწყმოდა და ჩემთვის ზოგად შთაბეჭდილებად ყალიბდებოდა. მეგონა, 
ისეთი რამ ხდებოდა, რის გაკონტროლებასაც ვერ ვახერხებდი. მეორე მხრივ, ისიც მესმოდა, 
როგორც ზმანებაში ამ ყოველივეს თავად ვმართავდი. 

მახსოვს, ზეწრის ქვეშ მისი შიშველი სხეული რომ ვიგრძენი, მეგონა, ცეცხლი მომეკიდა. ცხრა 
წლის განმავლობაში ჩვენი სასიყვარულო ურთიერთობა დამვიწყებოდა და ამას ვერც კი 
ვხვდებოდი. ვიცოდი, რომ ბედნიერი დღეები, ცოტათი განსხვავებული დეტალებით, კიდევ 
ბევრჯერ განმეორდებოდა. წლების განმავლობაში ჩემში დაგროვილი სურვილი, ზუსტად ისე 
მისრულდებოდა, როგორც ოცნებებში წარმომედგინა (ენითა და ტუჩებით მის მკერდს 
ვეფერებოდი). გამარჯვებისა და სიხარულის გრძნობა განცდილ წამებს ერეოდა და ნეტარებით 
მავსებდა. ბოლოს მაინც ჩემი გახდი-მეთქი, ვფიქრობდი და აღფრთოვანებული ვიყავი ფუსუნით, 
მისი სხეულის მოძრაობით, კვნესითა და ჩამოსხმული სხეულის ბრწყინვალებით. მახსოვს 
საოცარი და განუმეორებელი წამი, როდესაც ფუსუნი კალთაში ჩამიჯდა, ზუსტად ამ დროს დიდმა 
სატვირთო მანქანამ ჩაიარა (ამას ძველი ძლიერი ძრავის ხმით მივხვდით) და ფარების 
სინათლეში ერთმანეთის თვალებში უდიდესი ბედნიერება და სიხარული დავინახეთ. შემდეგ 
მოულოდნელად ძლიერი ქარი ამოვარდა და გარშემო ყველაფერი შეარხია. სადღაც კარიც 
გაჯახუნდა, ხეების ფოთლებიც აშრიალდა. ჭექა-ქუხილმა წამიერად ოთახი გაგვინათა. 

სურვილი სულ უფრო და უფრო გვიპყრობდა. ჩვენი წარსული, მომავალი, მოგონებები და 
სანუკვარი წამის ნეტარება ერთმანეთს ერეოდა. ვცდილობდით, კულმინაციისას არ გვეყვირა. 
ყველაფერი აზრიანად და ლამაზად მეჩვენებოდა. კმაყოფილი ვიყავი სამყაროთი და ჩემი 
ცხოვრებით. ფუსუნი ჩამეხუტა, თავი მხარზე დავადე, მისი სხეულის სურნელი შევისუნთქე და 
ჩამეძინა. 

სიზმარში ბედნიერების მომენტებს ვხედავდი. მუზეუმის დამთვალიერებლებს აქვთ 
შესაძლებლობა, ჩემი სიზმრის ფრაგმენტები აქვე იხილონ. ზღვა, რომელიც მესიზმრებოდა, 
ისევე კამკამა და ლურჯი იყო, როგორც ჩემს ბავშვობაში. ზაფხულის დასაწყისში სუადიეში 
გადავდიოდით საცხოვრებლად და თითქმის ყოველდღე ვსეირნობდი ნავით, წყლის 
თხილამურებით დავსრიალებდი, საღამოობით კი ვთევზაობდი. სიზმარში ნანახი ზღვა სწორედ 
ზაფხულის იმ ბედნიერ დღეებს მაგონებდა. შემდეგ ზემოთ დიდი ღრუბლები გამოჩნდა, მათგან 
ერთი მამაჩემს ჰგავდა. სიზმარში შიგადაშიგ ვხედავდი გემს, რომელსაც ქარიშხალი ოკეანეში 
ძირავდა და ბავშვობაში წაკითხული წიგნების ზოგიერთ საშიშ შავ-თეთრ ილუსტრაციას ჰგავდა. 
ამ ყველაფერს დავიწყებული მოგონებების გემო ჰქონდა. თვალწინ დამიდგა სტამბოლის 
ხედები: ქალაქის თოვლიანი ქუჩები და შავ-თეთრი საფოსტო ბარათები. 
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სიზმარი მასწავლიდა, რომ ამქვეყნიური სიამოვნებისგან დამოუკიდებლად ბედნიერების აღქმა 
შეუძლებელი იყო. 

შემდეგ ძლიერმა ქარმა დაუბერა, მთელი ჩემი წარმოსახვა გააცოცხლა და ოფლიან ზურგზე 
დამიბერა. მალე ხეებისა და ფოთლების შრიალი საშიშ ხმაში გადაიზარდა. ისეთი ძლიერი ქარი 
ამოვარდა, რომ მისმა ხმამ გამომაღვიძა. 

  

– რა ლამაზად გეძინა. – მითხრა ფუსუნმა და მაკოცა. 

– დიდი ხანია, მძინავს? 

– არ ვიცი. მეც ცოტა ხნის წინ ჭექა-ქუხილმა გამაღვიძა. 

– ხომ არ შეგეშინდა? – ვკითხე და ჩავეხუტე. 

– არა, არ შემშინებია. 

– მალე წვიმა დაიწყება.. 

თავი მკერდსა და ყელს შორის დამადო. სიბნელეში უხმოდ ვიწექით და ფანჯრიდან ცას 
ვუყურებდით. სადღაც შორს ღრუბლიან ზეცას ჭექა-ქუხილი ლურჯად და ვარდისფრად 
ანათებდა. სტამბოლი-ედირნეს ტრასაზე მიმავალი სატვირთო მანქანები და სამგზავრო 
ავტობუსები, თითქოს ვერ ამჩნევდნენ ელვას და გვეგონა, რომ დედამიწის ამ საოცარ ადგილს 
მხოლოდ ჩვენ ვხედავდით. 

ოთახში, სანამ ტრასიდან მანქანების ხმას გავიგონებდით, ჯერ მათი შუქი შემოდიოდა. ამ დროს 
ჩვენი ოთახი წამიერად ნათდებოდა და შემდეგ სინათლე ისევ იკარგებოდა. 

შიგადაშიგ ერთმანეთს ვკოცნიდით. შემდეგ კალეიდოსკოპით მოთამაშე ბავშვებივით, ოთახში 
შემოსულ სინათლეს ვაკვირდებოდით. ზეწრის ქვეშ ფეხები ცოლ-ქმარივით გვერდიგვერდ 
გვეწყო. 

ერთმანეთს ნელ-ნელა ფაქიზად მოფერება დავუწყეთ. მთვრალები აღარ ვიყავით, ამიტომაც 
ახლა სექსი უფრო ლამაზი და შინაარსიანი იყო. მკერდი და სურნელოვანი ყელი დავუკოცნე. 
ახალგაზრდობის წლები გამახსენდა, როდესაც, უწყვეტი სექსუალური ენერგიითა და სურვილით 
შეპყრობილი, ვფიქრობდი, თუკი კაცს ლამაზი ქალი ჰყავს ცოლად, ალბათ დილიდან 
საღამომდე ხვევნა-ალერსში იქნება და სხვა რამისთვის ვერ მოიცლის-მეთქი. ამ აზრს კიდევ 
ერთხელ დავეთანხმე. წინ უსაზღვროდ ბევრი დრო გვქონდა. სამყარო სამოთხის მსგავსი 
ნახევრად ბნელი ადგილი იყო. 

ავტობუსის შუქზე ფუსუნის მიმზიდველი და ტკბილი ტუჩები დავინახე და მისი სახის 
გამომეტყველებით მივხვდი, რომ ამ სამყაროს მოსწყდა. სინათლემ რომ ჩაიარა, შემდეგაც 
დიდხანს გამყვა ეს შთაბეჭდილება. ფუსუნს მუცელი დავუკოცნე. ზოგჯერ გზაზე სიჩუმე 
ჩამოვარდებოდა და ამ დროს სადღაც ახლოს ჭრიჭინობელას ჭრიჭინი ისმოდა, შორიდან კი 
ბაყაყების ყიყინი. თუმცა შეიძლება ეს უბრალოდ ბუნების სუნთქვის ხმა იყო, რომელსაც მანამდე 
ვერ ვამჩნევდი. ეს ხმა ფუსუნის ტკბილ კვნესას, ბალახის შრიალსა და დედამიწის ღრმა და უხმო 
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ძახილს მოიცავდა. მუცელი და მოხდენილი სხეულის ყოველი კუნჭული დავუკოცნე. 
მყვინთავივით ხანდახან თავს ავწევდი და ტრასიდან შემოსული სინათლის შუქზე ვცდილობდი, 
თვალებში ჩამეხედა. ერთი კოღო განუწყვეტლივ წუოდა, შიგადაშიგ ზურგზე მაჯდებოდა და 
მკბენდა. 

ერთმანეთი ხელახლა აღმოვაჩინეთ. სექსის დროს თითქოს ძველებურად იქცეოდა, მაგრამ 
მაინც მეორედ გავიცანი და აღელვებულმა ამ საკითხზე დასკვნები და გარკვეული 
კლასიფიკაციაც  გავაკეთე. 

1. 1975 წელს, ცხრა წლის წინ, ფუსუნთან სექსი ორმოცდაოთხი დღის განმავლობაში მქონდა და 
მისი ზოგი მანერა ამოვიცანი, რადგანაც ძველებური ჰქონდა: კვნესა, საოცარი მზერა, წარბების 
აზიდვა, სხეულის სინქრონიული მოძრაობა (თითქოს რაღაცა ერთის საერთო ნაწილები 
ვყოფილიყავით), კოცნისას მისი ტუჩები ყვავილივით იშლებოდა. ეს ყველაფერი ცხრა წლის 
განმავლობაში არაერთხელ გამიხსენებია და მიოცნებია, რომ კიდევ ერთხელ განმეცადა. 

2. იყო დეტალები, რომელზეც ვერ ვოცნებობდი, რადგანაც დავიწყებული მქონდა და მხოლოდ 
ხელახალი სექსის დროს, ერთ ღამეში გამახსენდა: თითებს წელზე მაშებივით მიჭერდა; 
სიყვარულის კულმინაციურ მომენტებში, მზერა ოთახის უმნიშვნელო დეტალზე (მაგალითად, 
მაგიდაზე დადებულ საათზე ან საკვამურზე) გადაჰქონდა და მჭიდროდ მოხვეულ მკლავებს 
ადუნებდა. ის იყო უნდა მეფიქრა, ჩემგან წასვლა უნდა-მეთქი,   რომ 

  

მთელი ძალით მომეჭიდებოდა. ეს პატარა ნიუანსები, ჩვენს სექსს, რომელიც ცხრა წლის 
განმავლობაში მხოლოდ ფანტაზიის სფეროს მიეკუთვნებოდა, ამქვეყნიურობისა და 
სინამდვილის  შეგრძნებას ანიჭებდა. 

3. ფუსუნის ზოგი მოძრაობა ჩემთვის უცნობი და უცხო იყო, რაც მაკვირვებდა და მაეჭვიანებდა. 
ზურგზე ფრჩხილებით დასმა, სიყვარულის კულმინაციისას უეცარი მოდუნება და უმოძრაობა, 
მკლავსა და მხარზე კბენა, მაგრძნობინებდა, რომ ის ძველი ფუსუნი აღარ იყო. ცხრა წლის წინ 
ორმოცდაოთხი დღიდან არც ერთხელ არ ვყოფილვართ ერთად ღამით, შეიძლება მასთან სექსი 
ამიტომაც მესხვაფერება-მეთქი, ვფიქრობდი, მაგრამ მის მკაცრ მოძრაობაში, დარდსა და ჩემგან 
თითქოსდა გაქცევის სურვილში, მაინც იყო რაღაც, რაც მანერვიულებდა. 

4. უკვე სულ სხვა ადამიანი იყო. მართალია, ამ ახალი პიროვნების შიგნით ძველი ფუსუნიც 
შემორჩენილიყო, რომელიც თვრამეტი წლის ასაკში გავიცანი, მაგრამ განვლილმა წლებმა 
სადღაც შიგნით დატოვა, როგორც ხის ქერქმა ნერგი. დიდი ხნის წინ გაცნობილ ახალგაზრდა 
გოგონაზე მეტად, ის ფუსუნი მიყვარდა, ჩემ გვერდით რომ იწვა. მომწონდა, რომ წლებმა ორივე 
დაგვაღვინა და გამოცდილება შეგვმატა. 

წვიმის მსხვილი წვეთები ფანჯარაზე აცეკვდნენ. ჭექა-ქუხილს მოჰყვა თავსხმა, რომლის ხმასაც  
ერთმანეთს ჩახუტებულები ვუსმენდით. ჩამეძინა. 

როცა გამეღვიძა, წვიმას უკვე გადაეღო. ფუსუნი წამომდგარიყო და წითელ კაბას იცვამდა. 

– შენს ოთახში მიდიხარ? – ვკითხე. – გთხოვ, ნუ წახვალ. 
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– წყალს მოვიტან და მოვალ. – მიპასუხა. – ბევრი დავლიეთ და პირი მიშრება. 

– მეც მწყურია. შენ აქ დარჩი, ქვემოთ რესტორნის კარადაში წყალი დავინახე და ახლავე 
ამოვიტან. 

მაგრამ, სანამ ლოგინიდან წამოვდგებოდი, ფუსუნმა კარი გააღო და უხმოდ გავიდა. მეგონა, რომ 
მალევე დაბრუნდებოდა. ამიტომაც ლოგინზე ბედნიერად გავიშხლართე. ჩამეძინა. 

 

79. იმ ქვეყნად გამგზავრება 

მოგვიანებით გამეღვიძა, მაგრამ ფუსუნი არ დამხვდა. ვიფიქრე, ალბათ, დედასთან დაბრუნდა-
მეთქი, ფანჯარასთან მივედი და სიგარეტს მოვუკიდე. ჯერ მზე არ ამოსულიყო და გარემო არ 
გაენათებინა, მხოლოდ გაურკვეველი სინათლე იყო. ღია ფანჯრიდან სველი მიწის სუნი  
შემოდიოდა.  ბენზინგასამართი სადგურისა და  სასტუმრო   „ბიუიქ სემირამისის“ ნათურების სხივი 
სველ ასფალტსა და იქვე მდგარ ჩვენს  „შევროლეზე“ ირეკლებოდა. 

იმ რესტორანს, სადაც საღამოს ვივახშმეთ, წინ პატარა ეზო ჰქონდა. ეზოს სკამები 
დასველებულიყო. იქვე ლეღვის ხეზე მოხვეული ნათურის შუქზე, ძელსკამზე ჩამომჯდარი ფუსუნი 
დავინახე. ჩემკენ ზურგით იყო, სიგარეტს ეწეოდა და მზის ამოსვლას ელოდა. 

სასწრაფოდ ჩავიცვი და ქვემოთ ჩავედი. 

– დილა მშვიდობისა, საყვარელო. 

პასუხი არ გამცა. ფიქრებში იყო ჩაფლული, დარდიანი კაცივით მხოლოდ თავი დამიქნია. იქვე 
არაყიანი ჭიქა დავინახე. 

– წყალს რომ ვიღებდი, არყის გახსნილი ბოთლი იდგა და ავიღე! – ამის თქმისას მიიღო ისეთი 
გამომეტყველება, რომლითაც ძალიან ჰგავდა ცხონებულ თარიქ ბეის. 

  

–   მსოფლიოში  ყველაზე  საუკეთესო  დილას  თუ  არ  დავლიეთ,  აბა   როდის   უნდა დავთვრეთ? 
– ვუთხარი. – გზაში სიცხე იქნება და მანქანაში გამოვიძინებთ.  პატარა ქალბატონო, ნებას 
დამრთავთ, თქვენ გვერდით დავჯდე? 

– მე უკვე პატარა ქალბატონი აღარა ვარ. 

პასუხი არ გავეცი. უხმოდ დავჯექი მის გვერდით. წინ ვიყურებოდით და, როგორც კინოთეატრ 
„სარაიში“, ახლაც ხელი ჩავკიდე. 

დიდხანს ვისხედით ასე ჩუმად და აისს ვუყურებდით. შორს ცა ლურჯად ელავდა და 
სტაფილოსფერი ღრუბლები მოჩანდა, ე.ი. სადღაც ბალკანეთში წვიმდა. საქალაქთაშორისო 
ავტობუსმა ჩაგვიარა და სანამ თვალს არ მიეფარა, მის წითელ შუქს გავცქეროდით. 
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შავყურა ძაღლი ბენზინგასამართი სადგურიდან ჩვენკენ გამოეშურა და კუდი მეგობრულად 
აგვიქიცინა. უჯიშო ქუჩის ძაღლი იყო. ჯერ მე დამყნოსა, შემდეგ ფუსუნი, ბოლოს ფუსუნი აირჩია 
და გვერდით მიუცუცქდა. 

– მოეწონე. – ვუთხარი. 

მაგრამ ფუსუნმა პასუხი არ გამცა. 

–  შეამჩნიე?  გუშინ აქ რომ მოვედით, სამჯერ  დაგვიყეფა. ერთ   დროს  ტელევიზორზე ზუსტად ამ 
ძაღლისნაირი სამშვენისი არ გედოთ? 

– ისიც მოიპარე და წაიღე. 

– მოპარვად არ ითვლება, რადგანაც დედაშენმაც, მამაშენმაც და,  საერთოდ,  ყველამ იცოდით.. 

– მართალი ხარ. 

– კი, მაგრამ, რას ამბობდნენ? 

–   არაფერს.   მამას   სწყინდა,   დედა  არ   იმჩნევდა,   მე  კი   მაგისთვის არ   მეცალა, 
კინოვარსკვლავობაზე ვოცნებობდი.. 

– ჰოდა გახდები. 

– კარგი რა, ქემალ, შენი ტყუილებისა შენც აღარ გჯერა. – მითხრა სერიოზულად. – ამაზე მართლა 
ვბრაზობ. რადგანაც ძალიან იოლად შეგიძლია იცრუო. 

– ასე რატომ ამბობ? 

– მშვენივრად იცი, რომ კინომსახიობი ვეღარასოდეს გავხდები. თუმცა ეს უკვე  აღარც მინდა – არ 
არის საჭირო. 

– რატომაც არა, თუ მართლა გულით გინდა, აუცილებლად გახდები. 

– ძალიან კარგად იცი, ქემალ, რომ წლების განმავლობაში ამაზე ვოცნებობდი.  ძაღლი ფუსუნს 
მიელაქუცა. 

– სამშვენისსა ჰგავს. მასავით მოყვითალო და შავყურაა. – ვუთხარი. 

– ჩვენგან რომ მიგქონდა სამშვენისები, სავარცხლები, საათები, სიგარეტები – ყველაფერ ამას 
რას უშვრებოდი? 

– მანუგეშებდა. – ვუპასუხე ცოტა ნაღვლიანად. – ახლა მთელი ეს კოლექცია „მერჰამეთში“ მაქვს 
შენახული. შენგან დასამალი რა მაქვს, საყვარელო. არც  არაფრის მცხვენია, სტამბოლში რომ 
დავბრუნდებით, გიჩვენებ. 

– რა, ისევ საიდუმლოდ ხომ არ უნდა დამითქვა შეხვედრები? 

  

– ეგ აღარ გვჭირდება. – ვუპასუხე. 
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–  მართალი ხარ. გუშინ მოახერხე და შემაცდინე.  ქორწილამდე   ყველაზე  ძვირფასი საგანძური 
ჩამომართვი და დამეპატრონე. ვიცი, რომ ცოლად აღარ  მომიყვან. კარგად გიცნობ, ვინცა ხარ. 

– როგორ მიხვდი? – ვუპასუხე ნახევრად ხუმრობით და ცოტა ბრაზნარევმა. – ცხრა წელს 
გელოდი. უამრავი ტკივილი გადავიტანე და ცოლად რატომღა შეგირთავ? 

მაგრამ ისევ ხელჩაკიდებულები ვისხედით. ჩვენი საუბარი სერიოზულ კამათში რომ არ 
გადასულიყო, გადავიწიე და მთელი ძალით ვაკოცე ტუჩებში. ფუსუნმა ჯერ მაკოცა, ხოლო 
შემდეგ თავი გასწია. 

– მართალი გითხრა, შენი მოკვლა მინდოდა. 

– იმიტომ, რომ იცი, როგორ მიყვარხარ. 

ვერ მივხვდი, ჩემი სიტყვები გაიგო თუ არა. ნაწყენი და გაბრაზებული წავიდა ქუსლიანი 
ფეხსაცმელების კაკუნით ჩემი ნასვამი საყვარელი. 

მაგრამ სასტუმროში არ შესულა, ტრასაზე გავიდა და ედირნეს გზას დაადგა. ძაღლიც გაჰყვა. 
ფუსუნის ჭიქაში დარჩენილი არაყი გადავკარი (ამას ჩუქურჯუმაშიც ხშირად ვაკეთებდა, როდესაც 
დავიგულებდი, რომ არავინ მიყურებდა). დიდხანს ვუყურებდი შორიდან. ედირნეს გზა 
ხელისგულივით გაშლილი და სწორი იყო და ამიტომაც, როცა ირიჟრაჟა, ფუსუნის წითელი კაბა 
უფრო მკვეთრად გამოჩნდა. დარწმუნებული ვიყავი, რომ ჩემს თვალსაწიერს არ გასცდებოდა. 

მაგრამ ცოტა ხანში ჯერ მისი ფეხის ხმა შეწყდა, ხოლო შემდეგ წითელი ლაქაც დაიკარგა, ზუსტად 
ისე, როგორც „იეშილჩამის“ ფილმების ფინალშია ხოლმე. ავნერვიულდი. 

ცოტა ხნის შემდეგ, სადღაც შორს წითელი წერტილი შევნიშნე. სულ წინ და წინ მიდიოდა. 
ვიფიქრე, დარჩენილ ცხოვრებას გუშინდელივით სექსსა და შემდეგ კინკლაობაში გავატარებთ-
მეთქი. არადა, როგორ მინდოდა, ნაკლები გვეჩხუბა, მისი გული დამეპყრო და 
გამებედნიერებინა. 

ედირნე-სტამბოლის ტრასაზე მანქანებმა იმატა. გზის პირას მიმავალ ლამაზ ქალს შეაწუხებდნენ. 
სასწრაფოდ „შევროლე 56-ში“ ჩავჯექი და დავედევნე. 

კილომეტრ-ნახევრის შემდეგ, ცაცხვის ხის ქვეშ ძაღლი დავინახე. გაწოლილიყო და ფუსუნს 
ელოდა. გული ამიჩქარდა. მანქანა შევანელე. 

ბაღჩებს, მზესუმზირას მინდვრებსა და პატარა სოფლის სახლებს შორის მივდიოდი, უზარმაზარ 
სარეკლამო პოსტერზე ეწერა: „აიღე და გასინჯე პომიდორი“. მაგრამ ამდენი გამონაბოლქვისგან 
ასო „ო“ გახუნებულიყო და დაცხრილულიყო. 

უცებ ჰორიზონტზე წითელი წერტილი შევნიშნე და ისე გამიხარდა, რომ გადავიხარხარე. გზის 
მარჯვენა მხარეს მიდიოდა გაბრაზებული და ნაწყენი გამომეტყველებით. დამინახა, მაგრამ 
ნაბიჯი არ შეუნელებია. გადავიწიე და მანქანის მარჯვენა შუშა ჩამოვწიე. 

– საყვარელო, წამო, დავბრუნდეთ, დაგვიგვიანდება. პასუხი არ გამცა. 

– ფუსუნ, დამიჯერე, დიდი გზა გვაქვს გასავლელი. 
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– მე არ მოვდივარ, თქვენ წადით. – მიპასუხა ბავშვივით, ისე, რომ ნაბიჯი არ შეუნელებია. მანქანა 
მისი ნაბიჯის სიჩქარით მიმყავდა და მძღოლის სავარძლიდან ველაპარაკებოდი. 

–  ფუსუნ,  საყვარელო, ამ ქვეყნისა  და სამყაროს სილამაზეს შეხედე,  ცხოვრებას  ნუ გავიმწარებთ 
წყენითა და ჩხუბით. 

  

– შენ რა გესმის. 

– რა არ მესმის? 

– ქემალ, შენ გამო საკუთარი ცხოვრებით ვერ ვიცხოვრე. იცი, როგორ მინდოდა, მსახიობი  
გავმხდარიყავი. 

– მაპატიე. 

– რას ნიშნავს „მაპატიე“. – თქვა გამწარებულმა. 

მანქანის სიჩქარე ფუსუნის სვლის ტემპს ზოგჯერ არ ემთხვეოდა და ამის გამო ერთმანეთისა არ 
გვესმოდა. 

– მაპატიე. – გავიმეორე, რადგანაც ვიფიქრე, რომ ჩემი ნათქვამი ვერ გაიგო. 

– შენ და ფერიდუნი შეგნებულად აფერხებდით ფილმში ჩემს გადაღებას. ამისთვის მიხდი 
ბოდიშს? 

–  ფაფათიასა  და  ბარ  „ფელურში“  რომ  დადიოდნენ,  იმ  ლოთ ქალებს  გინდოდა 
დამსგავსებოდი? 

– ისედაც სულ მთვრალები არა ვართ? თანაც მე მათსავით არ ვიქნებოდი.   თქვენ  კი, ცნობილი 
რომ გახდება, მიგვატოვებსო, დაიჩემეთ და თქვენი ეგოიზმისა და ეჭვიანობის გამო სახლში 
გამომკეტეთ. 

– შენ კი, ფუსუნ, გვერდით ძლიერი მამაკაცის გარეშე შეგეშინდა მარტოს გაგევლო ეს გზა.. 

– რა? – თქვა აღშფოთებულმა და ვიგრძენი, რომ ძალიან გაბრაზდა. 

– აბა, საყვარელო, მანქანაში ჩაჯექი. საღამოს დავლიოთ და ისევ ვიკამათოთ. – ვუთხარი. 

– ძალიან, ძალიან, მიყვარხარ. წინ საოცარი ცხოვრება გველის. მანქანაში ჩაჯექი. 

– ერთი  პირობით…  –  მითხრა  ისეთივე  ბავშვური  გამომეტყველებით,  როგორითაც წლების წინ, 
საბავშვო ველოსიპედის სახლში მოტანა მთხოვა. 

– აბა, რა პირობით? 

– მანქანას მე ვმართავ. 

– ბულგარელი პოლიციელები ჩვენებზე უფრო მექრთამეები არიან, მძღოლებს ყოველ წუთს 
აჩერებენ. 
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– არა, არა.. – მიპასუხა. – მარტო სასტუმრომდე მივიყვან. 

მანქანა მაშინვე გავაჩერე და კარი ღია დავტოვე. ადგილებს რომ ვცვლიდით, მანქანის წინ 
ფუსუნი მივიზიდე და მთელი გრძნობით ვაკოცე. მანაც მკლავები კისერზე შემომხვია, ლამაზი 
მკერდით მომეყრდნო და ჩამეხუტა. თავბრუ დამეხვა. 

მძღოლის  სავარძელზე  დაჯდა.  ისევე  როგორც  პარკ  „ილდიზში“    ჩვენი   მართვის 
გაკვეთილებზე, მთელი სერიოზულობითა და ყურადღებით დაქოქა მანქანა  და გზას გავუდექით. 
მარცხენა მკლავი ღია ფანჯარას ისე დააყრდნო, როგორც ამას გრეის კელი აკეთებდა ფილმში 
„ქურდის დაჭერა“. 

ნელ-ნელა მივდიოდით და მოსაბრუნებელს ვეძებდით. ერთ ადგილას სოფლის გზა ტრასას 
უერთდებოდა და გადაწყვიტა, იქ მოეხვია, მაგრამ ვერ მოახერხა და მანქანა ჩაუქრა. 

– კონუსის პედალი დაგავიწყდა. – ვუთხარი. 

– საყურისთვის ყურადღებაც კი არ მიგიქცევია. 

– რომელი საყურისთვის? 

  

მანქანა აამუშავა. უკან ვბრუნდებოდით. 

– ასე სწრაფად ნუ მიდიხარ! 

–   რომლის   და   ყურზე   რომ   მიკეთია..   –   ნარკოზიდან  გამოსული   პაციენტივით  
ლუღლუღებდა. 

მარჯვენა ყურზე დაკარგული საყურის ცალი ეკეთა. ნეტა ღამითაც ეკეთა? როგორ ვერ შევამჩნიე?  
სიჩქარეს მოუმატა. 

– ცოტა ნელა! – დავიყვირე, მაგრამ მაინც ბოლომდე მიაწვა სიჩქარის პედალს. 

შორს ჩვენი მეგობარი ძაღლი დავინახე, რომელიც შუა ტრასაზე გადმოდიოდა, თითქოს მანქანა 
და ფუსუნი იცნოო. ფუსუნი სულ უფრო და უფრო უმატებდა სიჩქარეს. ვიფიქრე, იქნებ მიხვდეს და 
გვერდზე გადავიდეს-მეთქი, მაგრამ არ ინძრეოდა. 

ფუსუნი კი სვლას უმატებდა და უმატებდა. ძაღლის გასაფრთხილებლად საყვირსაც აჭერდა. 

ჯერ მარჯვნივ აიღო გეზი, შემდეგ მარცხნივ, მაგრამ ძაღლი ისევ იქ იდგა. როგორც იალქნიანი 
გემი მიჰყვება ხოლმე ქარიშხლის შემდეგ ტალღებს შორის სწორ ხაზს, ჩვენი მანქანაც თითქოს 
რაღაცის კვალს გაჰყვა. მაგრამ ეს სწორი ხაზი ტრასის გარეთ გადავიდა. მივხვდი, რომ 
სასტუმროსკენ კი არ მივდიოდით, არამედ დიდი სიჩქარით პირდაპირ  ცაცხვის ხეს ვეჯახებოდით. 

მთელი სიმძაფრით შევიგრძენი, რომ ამ ლამაზ ცხოვრებას ვემშვიდობებოდი და ჩემი 
ბედნიერებაც დასასრულს უახლოვდებოდა. დიდი სიჩქარით მივექანებოდით ცაცხვის ხისკენ და 
ეს მიზანი ფუსუნმა დაისახა. მის გარეშე ჩემს მომავალს ვერ ვხედავდი. რაც მთავარია, სადაც არ 
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უნდა წავსულიყავით, ერთად მივდიოდით, თუმცა გული მწყდებოდა, რომ ამქვეყნიურ 
ბედნიერებას ვშორდებოდით. მივხვდი, რომ სხვა არჩევანი აღარ მქონდა. 

მართალია, მაინც მთელი ძალით ვყვიროდი, ფრთხილად-მეთქი, მაგრამ ფუსუნი თითქოს 
გარემოს ვერ აღიქვამდა. რაც ძალი და ღონე მქონდა, ვბღაოდი, კოშმარიდან ლამაზ 
ცხოვრებაში დაბრუნებას და გამოფხიზლებას ვცდილობდი. მართალია, ფუსუნი ცოტა ნასვამი 
იყო, მაგრამ ჩემს გაფრთხილებას არად აგდებდა და საათში ას ხუთი კილომეტრის სიჩქარით 
მიმავალ მანქანას, თითქოს გამიზნულად, ას ხუთი წლის ცაცხვის ხეს აჯახებდა. მივხვდი, რომ ეს 
უკვე ცხოვრების დასასრული იყო. 

მამაჩემის თითქმის ორმოცდაათი წლის „შევროლე 56“ მთელი ძალით დაეჯახა  გზის მარცხნივ 
მდგარ ცაცხვის ხეს. 

ცაცხვის ხის უკან მზესუმზირების მინდორი იყო, ხოლო მის შუაგულში იდგა პატარა ზეთსახდელი, 
სადაც ზეთ  „ბათანაის“  ხდიდნენ.  ამ  მარკის  ზეთი  ხშირად   მინახავს ქესქინების ოჯახში. ეს მე და 
ფუსუნმა ორივემ ავარიამდე რამდენიმე  წამით ადრე შევნიშნეთ. 

თვეების შემდეგ ჯართში ვიპოვე „შევროლე“ და მის ნაწილებს ხელით შევეხე. მანქანამ და 
წლების განმავლობაში ნანახმა სიზმრებმა გამახსენა, რომ ავარიის შემდეგ მე და ფუსუნი  
ერთმანეთს თვალებში ვუყურებდით. 

ფუსუნი მიხვდა, რომ კვდებოდა და ორი-სამი წამით მზერა მომაპყრო და თვალებით მითხრა, 
სიკვდილი არ მინდა, სიცოცხლის ყოველი წამით დატკბობდა მსურს და გთხოვ, გადამარჩინეო. 
მეგონა, რომ ვკვდებოდი. მარტო ის მამშვიდებდა, რომ იმ ქვეყნადაც ჩემი ცხოვრების 
ერთადერთი სიყვარულის გვერდით ვიქნებოდი და ამიტომაც გავუღიმე. 

აღარ მახსოვს, ამის შემდეგ რა მოხდა. ვერც თვეების განმავლობაში საავადმყოფოში წოლის 
დროს, ვერც შემდგომ წლებში გავიხსენე რამე. რამდენიმე თვის შემდეგ მივედი შემთხვევის 
ადგილზე და თვითმხილველების მონაყოლიდან და პოლიციის ოქმებიდან მოვაგროვე 
ინფორმაცია ავარიაზე. 

  

ფუსუნი დაჯახებიდან ექვსი-შვიდი წამის შემდეგ გარდაცვლილა, რადგანაც კონსერვის 
ქილასავით შეჭყლეტილ მანქანაში საჭეს გულმკერდი დაუზიანებია, თავი კი მთელი ძალით წინა 
საქარე მინისთვის დაურტყამს (ამ ამბიდან მხოლოდ თხუთმეტი წლის შემდეგ შემოვიდა 
თურქეთში დამცავი ღვედის გამოყენების მოთხოვნა). აქ გამოფენილი მაქვს ოქმი ავარიის 
შესახებ, სადაც ნათლად წერია გარდაცვალების მიზეზი: თავის ქალის ძვლების, ტვინისა და 
კისრის დაზიანებები. მკერდის ძვლები დამტვრეული, ხოლო შუბლი მინის ნამსხვრევებით ჰქონია 
სავსე. ლამაზ სხეულზე, ნაღვლიან თვალებზე, საოცარ ტუჩებზე, ვარდისფერ ენაზე, თხელ 
ღაწვებზე, მკერდზე, ნიკაპზე, ჩამოქნილ ტანზე, გრძელ ფეხებზე, თაფლისფერ მკლავებზე, 
ხავერდოვან კანზე აქა-იქ მოფენილ ხალებსა და ბუსუსებზე, მრგვალ თეძოებზე სხვა დაზიანებები 
არ აღენიშნებოდა. 
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80. ავარიის შემდეგ 

მინდა, რომ ავარიიდან ოცი წლის შემდეგ ჩემი თავგადასავალის დარჩენილ წლებზე მოკლედ 
მოგითხროთ. ჩემს გადარჩენას იმას უნდა ვუმადლოდე, რომ ფუსუნთან საუბრისას შუშა 
ბოლომდე მქონდა ჩაწეული. ძლიერმა დარტყმამ ტვინში სისხლი ჩამიქცია და ქერქი დამიზიანა, 
რის გამოც კომაში ვიყავი. სასწრაფო დახმარებამ სტამბოლის 

„ჩაფას“ სამედიცინო ფაკულტეტის საავადმყოფოში მიმიყვანა, იქ კი ხელოვნური სუნთქვის  
აპარატზე შემაერთეს. 

საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში მთელი თვე გაუნძრევლად ვიწექი უგონოდ, არც 
ვინმესი მესმოდა და ვერც თავად ვლაპარაკობდი. ჩემთვის ცხოვრება გაიყინა. არ დამავიწყდება 
სანახავად მოსული დედაჩემისა და ბერინის ცრემლიანი თვალები. იქამდე ოსმანიც კი 
დამწუხრებული იყო, მაგრამ სახეზე შიგადაშიგ მაინც გამოეხატებოდა ხოლმე გამომეტყველება, 
„აკი გეუბნებოდი და რატომ არ დამიჯერეო!“ 

ოსმანივით დადარდიანებულები იყვნენ ჩემს სანახავად მოსული ზაიმი, თაიფუნი, მეჰმედი და სხვა 
მეგობრები, თუმცა მათ გამოხედვაში ცინიზმს ვგრძნობდი. ამ განწყობას უნდა ვუმადლოდე 
სატრანსპორტო პოლიციის ოქმს, სადაც ეწერა, რომ ავარია მძღოლის სიმთვრალის მიზეზით 
მოხდა (ძაღლს არავინ ახსენებდა) და გაზეთებში დაბეჭდილ ათასგვარ სტატიებს, სადაც 
არსებულ ფაქტს ათას შეურაცხმყოფელ რამეს უმატებდნენ და აფორმებდნენ. „სათსათის“ 
თანამშრომლებისგან, როგორც ყოველთვის,  პატივისცემას ვხედავდი და ჩვეულზე მეტად 
გულჩვილები იყვნენ. 

ექვსი კვირის შემდეგ წამომაყენეს. სიარული ხელახლა ვისწავლე. ასე მეგონა, რომ ცხოვრებასაც 
ხელახლა ვიწყებდი. მაგრამ ამ ახალ სამყაროშიც განუწყვეტლივ ფუსუნზე ვფიქრობდი. თუმცა, 
რა თქმა უნდა, ახლა უკვე უწინდელივით ფუსუნთან მომავალზე აღარ ვოცნებობდი, რადგანაც 
ჩემი სიყვარული უკვე ნელ-ნელა წარსულსა და მოგონებებში რჩებოდა. ეს ძალიან სამწუხარო 
იყო და ტკივილი კი იმის გამო მეუფლებოდა, რომ საკუთარი თავი მეცოდებოდა. მუზეუმის 
შექმნის იდეაც მაშინ მომივიდა, როდესაც ილუზიებისა და მოგონებების, დანაკარგის ტკივილისა 
და ცხოვრების აზრის გაგებას ვცდილობდი. 

თავი რომ მენუგეშებინა, ვკითხულობდი მარსელ პრუსტს, მიშელ დე მონტენსა და მათ მსგავს 
მწერლებს. დედასთან ერთად ვვახშმობდი და, ფიქრებში ჩაფლული, ტელევიზორს ვუყურებდი. 
დედაჩემის აზრით, ფუსუნის გარდაცვალება ისეთივე რამე იყო, როგორიც მამაჩემის სიკვდილი. 
ორივემ ჩვენთვის საყვარელი ადამიანები დავკარგეთ, ამიტომაც გვქონდა უფლება, 
მოწყენილები და დარდიანები ვყოფილიყავით. 

საავადმყოფოდან   გამოსვლის   შემდეგ,   პირველ   თვეებში   ხშირად   დავდიოდი 

„მერჰამეთში“. ჩამოვჯდებოდი ხოლმე საწოლზე, რომელთანაც არა ერთი ბედნიერი წუთი 
მაკავშირებდა, წინ დაწყობილ ნივთებს ვუყურებდი და სიგარეტს ვაბოლებდი. ვიცოდი, რომ 
ტკივილი მას შემდეგ შემიმსუბუქდებოდა, რაც ჩემს ამბავს თავად  გავიაზრებდი. 
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ამისათვის კი საჭირო იყო, ჩემი კოლექცია დამეთვალიერებინა. 

როგორ მინდოდა, ზაიმს ჩვენებურად, მეგობრულად დავლაპარაკებოდი, მაგრამ 1985 წლის 
იანვარში ფიჩ ჰილმიმ მითხრა, ის და სიბელი ბედნიერად ცხოვრობენ და დღე- დღეზე ბავშვსაც 
ელოდებიანო. ჰილმიმ ისიც გამიმხილა, სიბელსა და ნურჯიჰანს შორის შავმა კატამ გაირბინაო. 
„ფუაიეში“, „გარაჟსა“ და მაღალი წრის საზოგადოების თავშეყრის ყველა სხვა ადგილას 
სიარულისგან თავს ვიკავებდი, რადგანაც იქ ყველა მიყურებდა და არ მინდოდა, მათზე 
მოტეხილი და განადგურებული კაცის შთაბეჭდილება დამეტოვებინა. პირველად და 
უკანასკნელად მივედი ახლად გახსნილ რესტორან  „შამდანში“, სადაც, თავი მხიარულად რომ 
მეჩვენებინა, ყველაფერზე   გადაჭარბებულად ვიცინოდი, ვხარხარებდი, ბარ „ფელურიდან“ 
გადმოსულ მიმტან  თაიარსაც გავეხუმრე და ჩემი საქციელით იმის საფუძველი შევქმენი, რომ 
ახალი   ჭორი აგორებულიყო თემაზე 

„როგორც იქნა, იმ გოგოს თავი დააღწია“. 

ერთხელ ნიშანთაშიში მეჰმედს შევხვდი და შევთანხმდით, ერთ საღამოს ბოსფორის სრუტისპირა  
რომელიმე   რესტორანში   წავსულიყავით,   გვევახშმა   და    „კაცურად“ გველაპარაკა. 
სრუტისპირა რესტორნები უკვე აღარ იყო მხოლოდ  სადღესასწაულო თავშეყრის ადგილები. იქ 
ხალხი უკვე ყოველდღიურადაც შედიოდა. მეჰმედი მიხვდა, რა მაინტერესებდა და საერთო 
მეგობრების ამბებს მომიყვა. ის და ნურჯიჰანი თაიფუნთან და მის მეუღლე ფიგენთან ერთად 
ყოფილან ულუდაღში,   ფარუქს (ფუსუნთან ერთად სარიერის პლაჟზე რომ შემხვდა)  სესხი 
დოლარით   აუღია და ინფლაციის გამო გაკოტრებულა, მაგრამ საბანკო კრედიტით დროებით  
ვალების რესტრუქტურიზაცია მოუხდენია. მეჰმედს ზაიმთან არანაირი პრობლემა არ  ჰქონია, 
მაგრამ ნურჯიჰანსა და სიბელს ურთიერთობა გაუფუჭდათ და ამიტომ მათ  ვეღარ ვხვდებიო, 
მითხრა. არ მიკითხავს, ისე მიპასუხა, სიბელი ნურჯიჰანს დასცინის, კაზინოებში მუზეირ სენადანისა 
და ზექი მურენლერის მსგავსი მომღერლების ძველი  თურქული სიმღერების მოსასმენად დადის 
და მარხვასაც იცავსო (ნუთუ მარხვას იცავს-მეთქი? – მეც გაკვირვებით ვიკითხე). მაშინვე მივხვდი, 
რომ ძველ მეგობრებს შორის ურთიერთობა მხოლოდ ამის გამო არ იყო გაფუჭებული. მეჰმედმა 
იფიქრა,   რომ ძველ ცხოვრებაში  დაბრუნება  მინდოდა  და თავისკენ მეწეოდა, მაგრამ  მწარედ 
ცდებოდა. ფუსუნის გარდაცვალებიდან ექვსი თვის შემდეგ უკვე დანამდვილებით ვიცოდი, რომ 
უწინდელ ყოფას ვეღარ დავუბრუნდებოდი. 

ერთი-ორი ჭიქა არყის შემდეგ, მეჰმედმა აღიარა, დიდი სიყვარულისა და პატივისცემის 
მიუხედავად (ამ მეორე გრძნობას უფრო მნიშვნელოვანი ადგილი დაუჭერია), ბავშვის გაჩენის 
შემდეგ ნურჯიჰანი ძველებურად აღარ მიზიდავს, დრომ ჩვენი დიდი სიყვარული 
გააფერმკრთალა და ამიტომაც ცხოვრების ძველ წესს დავუბრუნდიო. გასართობ ადგილებში 
მეჰმედი ძირითადად მარტო დადიოდა, მხოლოდ ხანდახან თუ უტოვებდნენ ბავშვს ბებიას და 
ნურჯიჰანიც მიჰყვებოდა. მეჰმედმა გასამხიარულებლად ქალაქის ახალი უბნების ცნობილ 
კლუბებში, რესტორნებსა და გასართობ ადგილებში დაიწყო ჩემი ტარება. ეს ახალი 
დაწესებულებები სტამბოლში ძალიან პოპულარული გამხდარიყო და იქ ქალაქის მდიდრები 
დადიოდნენ. 

ერთ საღამოს ნურჯიჰანიც შემოგვიერთდა. ეთილერის უკან ერთ წელიწადში აღმოცენებულ 
ახალ უბანში მივირთვით რაღაც გაურკვეველი, რომელსაც ამერიკულ კერძს ეძახდნენ. 
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ნურჯიჰანს არც სიბელზე დაუძრავს სიტყვა და არც ის უკითხავს, ფუსუნის შემდეგ როგორა ხარო. 
მხოლოდ შუა სადილობისას მითხრა, „დარწმუნებული ვარ, ერთ დღეს შენც ბედნიერი იქნებიო“. 
ამ სიტყვებმა მაგრძნობინა, რომ ცხოვრებამ ბედნიერების კარი დამიკეტა. მეჰმედი ისევ ის ძველი 
მეჰმედი იყო, მაგრამ ნურჯიჰანი ისე შეცვლილიყო, გეგონება იმ დღეს გავიცანი და მასთან 
ათობით მოგონება არ  მაკავშირებდა. იმასაც ვხვდებოდი, რომ ამაში ლომის წილი იმ 
რესტორანსაც ედო,  სადაც ვვახშმობდით, რადგანაც ის სტამბოლის ახალ უბანში იყო. ამ 
უბნებთან შეგუება კი ძალიან მიჭირდა. 

ახალი ქუჩები და უცნაური უბნები, რომლებიც სტამბოლში ყოველდღიურად აღმოცენდებოდა 
ბეტონისგან, საავადმყოფოდან გამოსვლის შემდეგ მიძლიერებდა იმის შეგრძნებას, რომ 
ფუსუნის გარდაცვალებამ ქალაქი შეცვალა. დღეს უკვე დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, 
რომ ამ ძლიერმა განცდამ და განწყობამ მომამზადეს მოგზაურობებისათვის, რომლებიც 
შემდგომ წლების განმავლობაში გაგრძელდა. 

  

მხოლოდ მამიდა ნასიბეს მონახულებისას ვგრძნობდი, რომ ეს ქალაქი ისევ ის ძველი და ჩემთვის 
ყველაზე საყვარელი სტამბოლი იყო. პირველი სტუმრობისას ბევრი ვიტირეთ. ერთ-ერთი 
შემდგომი ვიზიტისას კი მამიდამ მითხრა, თუ გინდა, ზემოთ ფუსუნის ოთახში ადი და მისი ნივთები 
დაათვალიერეო. 

სანამ მეორე სართულზე ავიდოდი, ჩემთვის და ფუსუნისათვის უკვე ტრადიციად ქცეული რამ 
გავაკეთე: გალიასთან მივედი და დავხედე, იადონ ლიმონს წყალი და საკენკი ჰქონდა თუ არა. 
მამიდა მაშინვე ტირილს იწყებდა, როცა კი საუბარი წარსულზე, რვა წლის განმავლობაში მათთან 
სტუმრობასა და მოგონებებზე ჩამოვარდებოდა. 

ცრემლები.. სიჩუმე.. ფუსუნის გახსენება ორივეს ძალიან გვიჭირდა, ამიტომაც ვცდილობდი, 
მამიდა ნასიბესთან ბევრი არ მესაუბრა და ისე ავსულიყავი ფუსუნის ოთახში. ჩუქურჯუმაში ორ 
კვირაში ერთხელ ბეიოღლუს გავლით ფეხით მივდიოდი. მე და მამიდა ნასიბე ერთად უხმოდ 
ვვახშმობდით და ტელევიზორს ვუყურებდით, ფუსუნს თითქმის არ ვახსენებდით. ყოველი 
სტუმრობისას იადონ ლიმონით ვინტერესდებოდი (რომელიც ყოველდღიურად ბერდებოდა) და 
ფუსუნის დახატულ ჩიტებს სათითაოდ ვათვალიერებდი. შემდეგ ხელის დაბანის საბაბით ზედა 
სართულზე ავდიოდი და ფუსუნის ოთახში შევდიოდი. იქ ფეხს შევდგამდი თუ არა, მაშინვე გული 
მიჩქარდებოდა. შემდეგ კარადებსა და უჯრებში ვიქექებოდი. 

რაც კი წლების განმავლობაში მიჩუქნია, ყველაფერი უჯრაში ეწყო: სავარცხლები, თმის 
ჯაგრისები, პატარა სარკეები, პეპლის ფორმის ბროშები, საყურეები და სხვა. იქ ისეთი რამეებიც 
ვნახე, რომლებიც აღარც კი მახსოვდა, რომ ვაჩუქე, მაგალითად, ცხვირსახოცები და ლოტოს 
თამაშის დროს მოგებული წინდები, ხის ღილები, რომლებიც ვითომ დედას უყიდა, თმის 
სამაგრები და თურგაი ბეის ნაჩუქარი სათამაშო  „მუსტანგი“. ჯეიდას ხელით გაგზავნილი ჩემი 
სასიყვარულო წერილების დანახვაზე კი ცუდად გავხდი. ყველაფერს ფუსუნის სუნი ასდიოდა და 
ამიტომაც იმ ოთახში ნახევარ საათზე დიდხანს ვერ ვჩერდებოდი. ზოგჯერ, დამწუხრებული, 
საწოლის კიდეზე   ჩამოვჯდებოდი და სიგარეტს ვეწეოდი, ხანდახან, რომ არ მეტირა, ფანჯრიდან  
ვიყურებოდი, ხან კიდევ წინდას ან სავარცხელს ავიღებდი და თან მიმქონდა. 
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უკვე დაწმუნებული ვიყავი, რომ ცხრა წლის განმავლობაში ჩემ მიერ მოგროვილი ფუსუნის 
ნივთები და ასევე მისი ოთახისა და, საერთოდ, მისი სახლის ყველა წვრილმანი სადმე უნდა 
შემეკრიბა, მაგრამ სად, არ ვიცოდი. ამ კითხვის პასუხს მხოლოდ მაშინ მივაგენი, როდესაც 
მოგზაურობების დროს მსოფლიოს ათასგვარი პატარა მუზეუმი დავათვალიერე. 

1986 წლის თოვლიან ღამეს, ვახშმობის შემდეგ, როდესაც კიდევ ერთხელ ვათვალიერებდი 
ფუსუნის სამკაულებს, იქვე კუთხეში წავაწყდი, F-ინიციალიან საყურეს. საინტერესო კი ის იყო, რომ 
ორივე ცალი იდო, მე კი წლების განმავლობაში მეგონა, რომ დაიკარგა. საყურეები ხელში ავიღე 
და ქვემოთ ჩამოვედი. 

– მამიდა ნასიბე, ეს საყურე ფუსუნის სამკაულების ყუთში მანამდე არ იდო. 

– ქემალ, იმ ავბედით დღეს ფუსუნს რაც ეცვა, წითელი კაბა, ფეხსაცმელები და ეს საყურეც, ცალკე 
მქონდა შენახული, არ მინდოდა, რომ გენერვიულა. ამას წინათ კი ვიფიქრე, მოდი თავ-თავიანთ 
ადგილებზე დავდებ-მეთქი. შენ კი უმალვე შენიშნე. 

– როგორ, ნუთუ იმ დღეს ორივე საყურე ეკეთა? 

– იმ საღამოს, შენთან მოსვლამდე, ჩვენს ოთახში შემოვიდა, ჯერ თითქოს დაწოლასა და 
დაძინებას აპირებდა, მაგრამ შემდეგ უცებ ჩანთიდან ეს საყურეები ამოიღო და გაიკეთა. თავი 
მოვიმძინარე. ოთახიდან ისე გავიდა, ხმა არ ამომიღია. მინდოდა, რომ ბედნიერები 
ყოფილიყავით. 

რა თქმა უნდა, მამიდა ნასიბესთვის არ გამიმხელია, ფუსუნმა, დედაჩემს კარები ჩაუკეტიაო, რომ 
მითხრა. 

ვიფიქრე, ნეტა მასთან სიყვარულობის დროს საყურეები როგორ ვერ შევნიშნე-მეთქი. 

  

თუმცა ამის ნაცვლად სხვა რამ ვკითხე: – თუ გახსოვთ, დიდი ხნის წინ გკითხეთ,  ჩემი პირველი 
სტუმრობისას აბაზანაში სარკის წინ ცალი საყურე დავდე და ხომ არ გინახავთ- მეთქი. ამის შესახებ 
რამე იცოდით? 

– არა, შვილო, არაფერი ვიცოდი. მაგ დღეებს ნუ გამახსენებ და ნუ ამატირებ. მხოლოდ ის ვიცი, 
რომ უნდოდა, შენთვის სიურპრიზი მოეწყო და პარიზში ორივე საყურის გაკეთებას აპირებდა. ჩემს 
საბრალო გოგოს, როგორ უნდოდა პარიზში წასვლა.. 

მამიდა ნასიბე ისევ ატირდა. შემდეგ კი მომიბოდიშა, თავს ვერ ვიკავებო. 

მეორე დღესვე დავჯავშნე ნომერი „Htel du Nord“-ში. საღამოს დედას ვუთხარი, პარიზში  უნდა 
წავიდე, იმედია, მოგზაურობა მომიხდება-მეთქი. 

– ძალიანაც კარგი. ცოტა „სათსათის“ საქმეებსაც მიხედე. ყველაფერი ოსმანს ხომ არ უნდა 
ჩაუგდო ხელში. 
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81. უმანკოების მუზეუმი 

დედას აღარ ვუთხარი, პარიზში საქმისთვის არ მივდივარ-მეთქი, რადგანაც წასვლის მიზეზი რომ 
ეკითხა, პასუხს ვერ გავცემდი. თავადაც არ მინდოდა გამეგო, რატომ მივდიოდი. 
თავდაპირველად აეროპორტის გზაზე მჯეროდა, რომ ჩემი მოგზაურობა უბრალო აკვიატება 
იყო. მინდოდა, გავთავისუფლებულიყავი დანაშაულის გრძნობისგან, რომელიც იმის გამო 
მღრღნიდა, რომ ფუსუნის საყურე ვერ შევნიშნე. 

თუმცა თვითმფრინავში ჩაჯდომისთანავე მივხვდი, რომ ჩემი გამგზავრების მიზეზი ყველაფრის 
დავიწყება და ოცნებებში გადაშვება იყო. სტამბოლის ყველა კუთხე-კუნჭული ფუსუნს მაგონებდა. 
როგორც კი თვითმფრინავი აფრინდა, ვიგრძენი, რომ სტამბოლისგან შორს უფრო მარტივად 
შევძლებდი ჩემი ცხოვრების გაანალიზებას. სტამბოლში ჩემს აკვიატებას ვერ გავურბოდი, 
თვითმფრინავში კი ამ ყველაფერს გარედან ვუყურებდი. 

ეს ყოველივე უფრო მძაფრად მაშინ შევიგრძენი, როდესაც სხვადასხვა მუზეუმებში დავდიოდი. აქ 
ვგულისხმობ არა ლუვრისა და Beauborg-ის მსგავს დიდ, ცნობილ და ხალხმრავალ მუზეუმებს, 
არამედ ისეთ კოლექციებს, რომლის სანახავადაც პარიზელებიც და სტუმრებიც იშვიათად 
დადიან. ერთ-ერთი თაყვანისცემლის დაარსებულ ედიტ პიაფის მუზეუმში, სადაც მხოლოდ 
წინასწარი შეთანხმების შემდეგ შევძელი შესვლა, დიდი მომღერლის სავარცხლები, ჯაგრისები 
და სათამაშო დათუნიები გამოეფინათ. მთელი დღე დავუთმე პოლიციისა და ჟაკმარ ანდრეს 
მუზეუმების დათვალიერებას. ძალიან მსიამოვნებდა ამ მუზეუმების დიდ, ცარიელ დარბაზებში 
ხეტიალი. უკანა ოთახებში საათების განმავლობაში მარტო რომ დავბორიალებდი, მუზეუმის 
მცველების გაკვირვებულ და ინტერესიან მზერას ვგრძნობდი. აქ დაცული ვიყავი ქალაქის, 
ტრანსპორტისა და მშენებლობების ხმაურისგან, ასე მეგონა, იქვე ახლოს, მაგრამ სულ სხვა 
სამყაროსა და განზომილებაში ვიმყოფებოდი. ამ ადგილების უცნაურობა და იმის განცდა, რომ 
დროიდან ვიყავი ამოვარდნილი, ტკივილს მიმსუბუქებდა და მანუგეშებდა. 

ზოგჯერ ბედნიერი წარმოვიდგენდი, რომ სანუგეშებლად მოგროვილი კოლექციით რაღაც 
ისტორიას მოვყვებოდი და მუზეუმს შევქმნიდი და, ამგვარად, ფუსუნისგან დარჩენილი ნივთები 
და ჩემი ცხოვრება, რომელიც, ჩემი ძმისა და დედაჩემის აზრით, უაზროდ გავფლანგე, 
შეიძლებოდა ყველასთვის გაკვეთილი გამხდარიყო. 

წარმოშობით სტამბოლელი ნესიმ დე ქამონდოს მუზეუმის ნახვამ მიმახვედრა, რომ ასეთი 
მუზეუმის შექმნის შემთხვევაში, თამამად შემეძლო გამომეფინა ქესქინების სერვიზები, ჩანგლები, 
დანები და რვა წლის განმავლობაში ჩემი შეგროვილი სამარილეების კოლექცია. ფოსტის 
მუზეუმში ყოფნისას გავიფიქრე, ხალხისთვის ფუსუნისა და ჩემი წერილები ხომ არ  მეჩვენებინა-
მეთქი.  პატარა დაკარგული ნივთების  მუზეუმმა   კი 

  

მაგრძნობინა, რომ ექსპონატებად შეიძლებოდა გამომეყენებინა თარიქ ბეის კბილის პროთეზი, 
წამლების ცარიელი კოლოფები და ქვითრები. ტაქსით ერთ საათში მივედი ქალაქგარეთ 
მდებარე ცნობილ კომპოზიტორ მორის რაველის მუზეუმში, სადაც გამოფენილმა კბილის 
ჯაგრისებმა, ყავის ფინჯნებმა, სამშვენისებმა, თოჯინებმა, სათამაშოებმა და ლიმონს რომა აქვს, 
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ზუსტად ისეთივე რკინის გალიამ, რომელშიც რკინისავე მომღერალი ბულბული ჩაესვათ, 
თვალები ცრემლით ამივსო. პარიზში ამგვარი მუზეუმების დათვალიერების დროს უკვე აღარ 
მრცხვენოდა აპარტამენტ  „მერჰამეთში“ ჩემი კოლექციისა. თუკი ადრე ჩემი საქციელი მბოჭავდა, 
ნელ-ნელა თვითდაჯერებული და ქედმაღალი კოლექციონერი ვხდებოდი. 

თუმცა ჩემი სული და გონება მაშინ ამდენს ვერ ხვდებოდა, უბრალოდ მაბედნიერებდა მუზეუმების 
დათვალიერება და ვოცნებობდი, რომ ჩემი ამბავი ამ ნივთების მეშვეობით მომეყოლა. ერთ 
საღამოს „Htel du Nord“-ის ბარში ვსვამდი, როდესაც გარშემო მსხდარ უცხოელებს გავხედე და 
საკუთარ თავს ვკითხე, ნეტავი ჩემზე და, საერთოდ, თურქებზე ევროპელები რას ფიქრობენ-
მეთქი. 

შემდეგ უკვე იმის ფიქრი დავიწყე, როგორ შევძლებდი უცხო პირისთვის, რომელსაც არც 
ნიშანთაში უნახავს და არც ჩუქურჯუმა, ამეხსნა, რას ვგრძნობდი ფუსუნის მიმართ. ზოგჯერ 
წარმოვიდგენდი, თითქოს უკვე წლების განმავლობაში სადღაც შორეულ ქვეყანაში 
ვცხოვრობდი, მაგალითად, ახალ ზელანდიაში და იქ ადგილობრივ მცხოვრებლებთან ერთად 
მუშაობის, დასვენების, გართობისა და ცერემონიების ყურებისას ვიღაცა გოგონა შემიყვარდა და 
იქ განცდილი სასიყვარულო თავგადასავალი მიდგებოდა თვალწინ. 

განვლილ წლებს, ანთროპოლოგივით, მხოლოდ მაშინ შევძენდი აზრს, თუკი ჩემს მოგროვილ 
ნივთებს, ქაფქირებს, მძივებს, ტანსაცმელსა და ნახატებს გამოვფენდი. 

იმის გამო, რომ პრუსტს მოსწონდა და მასზე ბევრს წერდა, პარიზში ყოფნის ბოლო დღეებში 
გუსტავ მოროს მუზეუმის მონახულება გადავწყვიტე. ამას ორი მიზეზით ვაკეთებდი: ჯერ ერთი, 
ფუსუნის ნახატები მიტრიალებდა თავში და თანაც დროის გაყვანა მინდოდა. მართალია, დიდად 
არ მოვიხიბლე მოროს ყალბი კლასიკური სტილის ისტორიული ტილოებით, მაგრამ ძალიან 
მომეწონა თავად მუზეუმი. მხატვარ მოროს მამაპაპეული სახლი, სადაც მას ცხოვრების ძირითადი 
ნაწილი გაეტარებინა და მის გვერდით მდგარი დიდი ორსართულიანი სახელოსნო მუზეუმად 
გადაეკეთებინათ და მისი ნახატებიც აქვე გამოეფინათ. იმან, რომ მუზეუმი ერთ დროს 
საცხოვრებლი სახლი იყო, ყველა ნივთს განსაკუთრებული მნიშვნელობა  და ხიბლი  შესძინა და  
„ამაღელვებელ მუზეუმად“ აქცია. დარაჯებს ეყვინთებოდათ, მე კი, შეიძლება ითქვას, თითქმის 
რელიგიური მოწიწებით ვიმსჭვალებოდი, როდესაც ექსპონატებს შორის  დავდიოდი და პარკეტს 
ვაჭრიალებდი (შემდგომი ოცი წლის მანძილზე ამ მუზეუმს კიდევ შვიდჯერ ვესტუმრე და 
დარბაზებში ყოველი გავლისას იგივე მემართებოდა). 

სტამბოლში დაბრუნების შემდეგ მამიდა ნასიბესთან მივედი და პარიზისა და მუზეუმების 
შთაბეჭდილებები გავუზიარე, შემდეგ კი, ვუთხარი, რასაც ვგეგმავდი. 

– თავად კარგად იცი, რომ დიდი ხნის მანძილზე ამ სახლიდან ნივთები მიმქონდა, მამიდა ნასიბე.  
–   ვუთხარი   ისე,   როგორც  უკვე  გამოჯანმრთელებულ   პაციენტებს ძველ ავადმყოფობაზე 
საუბრისას სჩვევიათ. – ახლა უკვე ეს სახლი მთლიანად მინდა შევიძინო. 

– ეს როგორ? 

– სახლი, თავისი ნივთებიანად მომყიდეთ. 

– კი, მაგრამ, მე სად წავიდე? 
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ცოტა ხუმრობითა და ცოტაც სერიოზულად ვიკამათეთ. 

– ამ სახლში ფუსუნის მოსაგონებლად რაღაცის გაკეთებას ვგეგმავ. 

ვიცოდი, რომ მამიდა ნასიბე აქ ბედნიერი ვერ იქნებოდა, მაგრამ მაინც შევთავაზე, თუ გინდა, 
დარჩი და შენც იცხოვრე-მეთქი. 

  

მამიდა ნასიბემ იტირა, ასე მარტოსულმა როგორ უნდა ვიცხოვროო. ვუთხარი, შენთვის 
ნიშანთაშიში, სადაც ადრე ცხოვრობდი, ქუიულუ ბოსთანის ქუჩაზე არაჩვეულებრივი ბინა 
შევათვალიერე-მეთქი. 

– რომელ სახლში? 

ერთი თვის შემდეგ ქუიულუ ბოსთანის ქუჩის საუკეთესო ადგილას, ქესქინების ძველ სახლთან 
ახლოს (მეთუთუნე და გაზეთების გამყიდველ სეფილის წინ) მამიდა ნასიბეს დიდი ბინა ვუყიდე. 
მან კი, როგორც შევთანხმდით, ჩუქურჯუმაში თავისი სახლი, ქვედა და ზედა სართულითა და 
ავეჯით, მე დამითმო. ჩემმა მეგობარმა ადვოკატმა, რომელიც ფუსუნის განქორწინების 
პროცედურებს აგვარებდა, მირჩია, რომ ეს ყოველივე ნოტარიალურად გამეფორმებინა. ასეც 
მოვიქეცი. 

მამიდა ნასიბე ნიშანთაშიში თავის ახალ ბინაში გადასვლას არ ჩქარობდა. ჩემი დახმარებით 
სახლისთვის ახალ ავეჯსა და ნივთებს ნელ-ნელა ყიდულობდა, გეგონება ახალგაზრდა გოგონა 
მზითევს აგროვებსო. ვხვდებოდი, რომ ჩუქურჯუმის სახლიდან წასვლას არ აპირებდა. ამაზე 
ყოველი შეხვედრისას სიცილით გადამიკრავდა. 

– ქემალ, შვილო, რა ვქნა, ამ სახლსა და მოგონებებს რომ ვერ ვშორდები. 

–  სწორედ  ამიტომ, მამიდა ნასიბე, აქაურობას ვაქცევ ისეთ  ადგილად,   სადაც  ჩვენს მოგონებებს 
გამოვფენთ. – ვუპასუხებდი ხოლმე. 

იმისი გამო, რომ ბევრს ვმოგზაურობდი, მამიდას ხშირად ვეღარ ვნახულობდი. ზუსტად არც ის 
მქონდა ჩამოყალიბებული, თუ რას გავაკეთებდი ამ სახლში. 

ჩემი პირველი ვიზიტი პარიზში მაგალითი გახდა სხვა მოგზაურობებისათვის. ახალ ქალაქში 
ჩასვლისთანავე მივდიოდი ცენტრში მდებარე სტამბოლიდან წინასწარ დაჯავშნილ რომელიმე 
ძველ სასტუმროში. წიგნებსა და გზამკვლევებში აღნიშნულ ყველა მუზეუმს აუჩქარებლად 
ვათვალიერებდი და იმ ბეჯით მოსწავლეს ვგავდი, მასწავლებლის დავალებას ზედმიწევნით და 
სკრუპულოზურად რომ ასრულებს. შემდეგ ძველმანების ბაზრობებსა და ათასი წვრილმანისა და 
ანტიკვარიატის მაღაზიებში დავდიოდი. თუკი ქესქინებისნაირ სამარილეებს, საფერფლეებსა და 
ბოთლის გასახსნელებს ვნახავდი, ან თუ რამე მომეწონებოდა, აუცილებლად ვყიდულობდი. 
რიო დე ჟანეიროში, ჰამბურგში, ბაქოსა და ლისაბონში – სულერთია, დედამიწის რომელ 
კუთხეშიც უნდა ვყოფილიყავი, ვახშმის საათებში, შორ გარეუბნებში დავდიოდი და ღია 
ფანჯრებიდან ტელევიზორის წინ დამსხდარ ოჯახებს ვუყურებდი, ყველაფერი ისე იყო, როგორც   
ფუსუნის სახლში. დიასახლისები სამზარეულოში ტრიალებდნენ. როგორ მინდოდა,  ბავშვების, 
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მამების, ახალგაზრდა რძლებისა  და  მათი  მეუღლეების გვერდით   ოჯახის  ქალიშვილზე 
შეყვარებული მდიდარი შორეული ნათესავი დამენახა.. 

დილაობით აუჩქარებლად ვსაუზმობდი. სანამ პატარა მუზეუმები გაიღებოდა, კაფეში ვჯდებოდი 
და დედაჩემსა და მამიდა ნასიბეს საფოსტო ბარათებს ვუგზავნიდი, შემდეგ კი ადგილობრივ 
გაზეთებს ვათვალიერებდი და ვცდილობდი გამომეცნო, რა ხდებოდა სტამბოლსა და მთელ 
მსოფლიოში. ასე თერთმეტი საათისთვის ვიღებდი ხელში რვეულს და ოპტიმისტური განწყობით 
მუზეუმებისკენ ვიღებდი  გეზს. 

ჰელსინკის ქალაქის მუზეუმში მაშინ მივედი, როდესაც გარეთ წვიმიანი და ძალიან ცივი დილა 
იდგა. მუზეუმში ისეთ ძველებურ წამლის შუშებს წავაწყდი, რომლის მსგავსებიც თარიქ ბეის ტუმბის 
უჯრაში ვნახე. საფრანგეთში, ლიონთან ახლოს, ერთ პატარა დაბა Cazelles-ში დავათვალიერე 
ძველი ქუდების ფაბრიკა, რომელიც იმ დროისთვის უკვე მუზეუმად გადაეკეთებინათ. მის 
შმორისსუნიან ოთახებში სეირნობისას (ჩემ გარდა სხვა დამთვალიერებელი არ იყო) ზუსტად 
ისეთივე ქუდები ვნახე, როგორებიც დედაჩემსა და მამაჩემს ჰქონდათ. შტუტგარტში ერთ 
ციხესიმაგრეში გახსნილ ვიურტემბერგის მუზეუმში რა ექსპონატს არ ნახავდით: კარტს, ბეჭდებს, 
ყელსაბამებს, ჭადრაკსა და ზეთში შესრულებულ ნახატებს. ვუყურებდი მათ და ჩემთვის 
ვამბობდი, ფუსუნისადმი ჩემმა სიყვარულმა და ქესქინების ნივთებმაც ასე გამოფენა ხომ 
დაიმსახურეს-მეთქი. სამხრეთ საფრანგეთში, ხმელთაშუა ზღვისგან მოშორებით, მსოფლიოს 
პარფიუმერიის ცენტრ ქალაქ გრასის „სუნამოს მუზეუმში“ მთელი დღე დავყავი ფუსუნის 
სურნელის გახსენების 

  

იმედით.   მიუნხენში   „ალთე  პინაკოთეკის“   კიბეები   მაგალითად  გამოვიყენე   ჩემი 
მუზეუმისათვის. აქვე ვნახე რემბრანდტის ნახატი „წმ. იბრაჰიმის მსხვერპლი“,  რომლის 
დანახვამაც გამახსენა, წლების წინ ფუსუნს წმინდა იბრაჰიმის ამბავს რომ ვუყვებოდი. ამ 
ისტორიის დედააზრი კი ის იყო, რომ ჩვენთვის ყველაზე ძვირფასს  ყველაფერი უნდა შევწიროთ, 
თანაც ისე, რომ მისგან სამაგიეროს არ უნდა   ველოდეთ. პარიზში, 

„რომანტიკული  ცხოვრების  მუზეუმში“,   ჟორჟ   სანდის  სანთებელას,    სამკაულების, 
საყურეებისა და ქაღალდზე დამაგრებული თმის დანახვამ ჟრუანტელი მომგვარა. ქალაქ 
გეტებორგის ისტორიის მუზეუმში, ქალაქის ისტორიას  მოგვითხრობდნენ.  აქვე  იყო 
გამოფენილი  აღმოსავლეთ  ინდოეთიდან    ჩამოტანილი ფაიფური და თეფშები, რომლებსაც 
დიდხანს ვათვალიერებდი. 1987  წლის მარტში, ჩემი სკოლის მეგობრის რჩევით, რომელიც იმ 
დროს ოსლოში  მუშაობდა, თურქეთის საელჩოში, ვეწვიე ქალაქ ბრევიკის მუზეუმს, რომელიც  
დაკეტილი დამხვდა, მაგრამ მეორე დღეს სამასი წლის წინანდელი საფოსტო ბარათების, 
ფოტოსტუდიისა და ძველი აფთიაქის სანახავად ისევ ვესტუმრე იმ ქალაქს. ტრიესტში ვნახე 
საზღვაო მუზეუმი, რომლის შენობაც ერთ დროს საპყრობილე ყოფილა. ნანახმა ნივთებმა 
მაფიქრებინა, რომ შეიძლებოდა, ჩემს მუზეუმში გამომეფინა ბოსფორის სრუტის გემების 
მოდელებიც. ბევრი ვიწვალე ჰონდურასის ვიზის აღებაზე. ქალაქ ლა-სეიბაში, რომელიც კარიბის 
ზღვის ნაპირზე მდებარეობს, შორტებიან ტურისტებთან ერთად ვათვალიერებდი მწერებისა და 
პეპლების მუზეუმს და ვოცნებობდი, ნამდვილ კოლექციასავით გამომეფინა წლების 
განმავლობაში ფუსუნისთვის ნაყიდი პეპლის ფორმის სამკაულები. ისიც კი ვიფიქრე, ცუდი არ 
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იქნება, მსგავს ექსპონატებს ქესქინების სახლში ნანახი ტარაკანების, კოღოებისა და ბუზებისგანაც 
თუ გავაკეთებ- მეთქი. ჩინეთის ქალაქ ხანჯოუს ჩინური მედიცინის მუზეუმში მეგონა, რომ თარიქ 
ბეის წამლის კოლოფებს ვათვალიერებდი. პარიზში ახალგახსნილი თამბაქოს მუზეუმის ნახვისას 
სიამაყით აღვივსე, რადგანაც რვა წლის განმავლობაში ჩემი მოგროვებული სიგარეტების 
კოლექცია ნანახზე გაცილებით უფრო შთამბეჭდავი და მრავალფეროვანი იყო. ერთ ნათელ 
დილას ექს-ან-პროვანსში პოლ სეზანის სახელოსნო-მუზეუმს ვეწვიე. მახსოვს, რა 
აღფრთოვანებით ვუყურებდი თაროებზე გამოფენილ ქაფჩებს, ქაფქირებსა და სხვა ნივთებს. 
პატარა მუზეუმების უტყვი ექსპონატები წარსულის სულს ინახავდნენ, ცხოვრებასთან 
მაკავშირებდნენ და უცნაურად მამშვიდებდნენ. ეს ერთხელ კიდევ შევიგრძენი ანტვერპენში, 
როცა ნიკოლა როკოქსის სახლ-მუზეუმი დავათვალიერე. 

ნუთუ  იმისათვის,   რომ   აპარტამენტ   „მერჰამეთში“   დაგროვილი  ჩემი   კოლექცია ეღიარებინათ 
და სხვებისათვის ამაყად ჩვენება შემძლებოდა, აუცილებლად ვენაში უნდა წავსულიყავი და 
ძველი ნივთებითა და ქანდაკებებით სავსე ფროიდის მუზეუმი მენახა?! ხომ არ ნიშნავდა 
ლონდონში ყოველი ჩასვლისას საქალაქო მუზეუმში მისვლა და ძველი საპარიკმახეროს ნახვა 
იმას, რომ სტამბოლში ჩემი დალაქები ბასრი და გევეზე ჯევათი მომენატრა?  ლონდონშივე  
დავათვალიერე  გამოჩენილი     ექთანის ფლორენს ნაიტინგეილის მუზეუმი, რომელიც 
ლონდონის ერთ-ერთ  საავადმყოფოში გაეხსნათ. აქ გამოფენილი იყო ყირიმის ომის შემდეგ 
სტამბოლში  გადაღებული  სურათი  და მისი პირადი  ნივთები,  მათ  შორის  ისეთივე  თმის   სარჭი, 
როგორიც ფუსუნს ჰქონდა. საფრანგეთის ქალაქ ბეზანსონში ერთ-ერთ ძველ სასახლეში 
გახსნილ დროის მუზეუმში ვათვალიერებდი საათებს და სიჩუმეში მუზეუმებსა და საათებზე 
ვფიქრობდი. ჰოლანდიის ქალაქ ჰარლემში ტეილერის მუზეუმში დიდი ვიტრინების მიღმა 
მინერალების, ნამარხების, მედლების, მონეტების, ძველი სამეურნეო იარაღის 
დათვალიერებისას, თითქოს მივხვდი, რა იყო ის, რაც ჩემი ცხოვრების აზრს  წარმოადგენდა და 
მანუგეშებდა, მაგრამ ვერ გამოვხატავდი. ბედნიერების მსგავსი   განწყობა დამეუფლა მადრასში, 
როდესაც ინგლისელების მიერ ინდოეთში დაარსებულ პირველ ციხესიმაგრეს, ფორტ სენტ-
ჯორჯის მუზეუმს ვათვალიერებდი.  ძალიან ცხელოდა, ამიტომაც მუზეუმის ჭერზე ოთახის დიდი 
ვენტილატორი ჩაერთოთ  და მისი ბზრიალის თანხლებით დავათვალიერე წერილები, ზეთის 
საღებავებით  შესრულებული ნახატები, ფული და სხვა ყოველდღიური ნივთები. ვერონაში, 
მუზეუმ  კასტელვეკიოში სეირნობისას შევამჩნიე, თუ როგორ აბრეშუმივით ეფინებოდა ოთახში 
შემოსული მზის სხივი კარლო სკარპას ქანდაკებებს, მაშინ პირველად ვიფიქრე,  რომ მუზეუმში 
მარტო თვით კოლექცია კი არა, არამედ ისიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, თუ რომელ 
ექსპონატს რა ადგილს მიუჩენ-მეთქი. თუმცა თავდაპირველად ბერლინში მარტინ გროპიუსის 
გალერეაში გამოფენილმა, ხოლო შემდეგ შენობის გარეთ დარჩენილი საგნების მუზეუმმა 
საპირისპიროში დამარწმუნა. კერძოდ, იმაში, რომ აუცილებელია ჩვენს სიყვარულთან 
დაკავშირებით ყველაფრის 

  

მოგროვება, თუნდაც ამისათვის მუზეუმი კი არა და სახლიც კი არ გვქონდეს. ფლორენციაში 
უფიცის გალერეაში ვნახე კარავაჯოს ნახატი „ისმაილის  მსხვერპლად შეწირვა“. ჯერ თვალზე 
ცრემლი მომადგა. გული დამწყდა, რომ ფუსუნმა ვერ შეძლო მისით დატკბობა. შემდეგ იბრაჰიმის 
შეგონებამ დამაფიქრა, სიყვარულის ობიექტი სხვა რამით შეგიძლიათ შეცვალოთო. მაშინ კი 
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მივხვდი, თუ რატომ ვიყავი  ასე დამოკიდებული ფუსუნის ნივთებზე, რომლებსაც წლების 
განმავლობაში ვაგროვებდი. ლონდონში ყოველი ვიზიტისას სერ ჯონ სოუნის სახლ-მუზეუმს 
ვათვალიერებდი და აღფრთოვანებული ვიყავი ექსპონატების სიუხვითა და ნახატების 
გამოფენის  მეთოდით. აქ შემეძლო, საათობით გავცლოდი ქალაქის ხმაურს და მეოცნება. ერთ 
დღეს, ფუსუნის ნივთებს მეც ასე გამოვფენ, ჩემი შეყვარებული კი, ანგელოზების   გარემოცვაში, 
ზემოდან გადმომხედავს და გამიღიმებს-მეთქი. მაგრამ ყველაზე კარგად ბარსელონაში 
ფრედერიკ მარესის მუზეუმის ზედა სართულზე გამოფენილმა  თმის სამაგრებმა, საყურეებმა, 
ბანქოს ქაღალდებმა, გასაღებებმა, სუნამოს შუშებმა, ცხვირსახოცებმა, ბროშებმა, ჩანთებმა, 
სამაჯურებმა და სხვა ექსპონატებმა მასწავლეს,  თუ რა უნდა მექნა ფუსუნის ნივთებისათვის. ჩემი 
პირველი მოგზაურობისას ხუთ   თვეზე მეტი დრო დავყავი  ამერიკაში.  ამ  პერიოდში  ორას 
სამოცდაცამეტი    მუზეუმის მონახულება მოვასწარი. განსაკუთრებული გრძნობით 
დავათვალიერე    მანჰეტენის ხელთათმანების მუზეუმი, ლოს-ანჯელესის იურული პერიოდის   
ტექნოლოგიების მუზეუმში ყოფნისას ისეთივე შეგრძნება დამეუფლა, როგორიც  ზოგიერთი 
პატარა მუზეუმის დათვალიერების: მეგონა, რომ კაცობრიობა სხვაგან ცხოვრობდა, მე კი მათგან 
შორს სადღაც გავრჩი. ჩრდილოეთ კაროლინის ქალაქ სმითფილდში ავა გარდნერის მუზეუმში 
გამოფენილი პატარა ავას ბავშვობის ფოტოების, საღამოს კაბების, ხელთათმანებისა და 
ჩექმების ნახვისას ისე მომენატრა ფუსუნი, რომ უმალ სტამბოლში დაბრუნება მომინდა. აქვე 
მოვიპარე ფურცელი, სადაც ავა გარდნერი რომელიღაც ფირმას ფაიფურის სერვიზის რეკლამას 
უწევდა. ნეშვილთან ახლოს გახსნილი იყო სასმელების ყუთებისა და რეკლამების მუზეუმი, 
რომელიც მალევე დახურეს, მაგრამ მახსოვს, რომ იმ მუზეუმში ყოფნის დროსაც ძალიან 
მომინდა სახლში დაბრუნება და ჩემი მოგროვილი ლიმონათის ცარიელი თუნუქის ქილების 
ნახვა, მაგრამ მოგზაურობა მაინც გავაგრძელე. ხუთი კვირის შემდეგ ფლორიდის ქალაქ სენტ- 
ავგუსტინში ამერიკის ისტორიის ტრაგედიის მუზეუმში (ისიც მალევე დაკეტეს) ვნახე 

„ბიუიკის“ 1966 წლის მოდელის ნამტვრევები,  რომელშიც ავტოკატასრტოფის  დროს დაღუპულა 
სამოციანი წლების ვარსკვლავი, ცნობილი მსახიობი ჯეინ მენსფილდი. ამის შემდეგ კი უკვე 
მტკიცედ გადავწყვიტე, სტამბოლში  დავბრუნებულიყავი. მივხვდი, რომ ნამდვილ 
კოლექციონერს აუცილებლად უნდა ჰქონოდა საკუთარი მუზეუმი. 

სტამბოლში  დიდხანს არ  გავჩერებულვარ.  ჩეთინ ეფენდის დახმარებით  მივაგენი 

„შევროლეს“   ოსტატ   შევქეთს,   რომელსაც   სახელოსნო   ჰქონდა  მასლაქის   გზის 
მახლობლად. ამ სახელოსნოს უკან, მინდორში, ლეღვის ხის ქვეშ დაგდებული  ჩემი 

„შევროლე 56“ რომ დავინახე, ისე ავღელდი, რომ თავბრუ დამეხვა და კინაღამ დავეცი. 
საბარგული გახსნილი იყო. სალონში მეზობელი სახლიდან გადმოსულ   ქათმებს დაებუდებინათ, 
ირგვლივ კი ბავშვები თამაშობდნენ. ოსტატმა შევქეთმა მითხრა, მანქანის ზოგი ნაწილისათვის 
ხელი არ მიხლია, თუმცა, რაც ავარიის დროს არ  დაზიანებულა, მაგალითად ბენზინის ავზის 
თავსახური, უკანა მინის ჩასაწევი  სახელური, სიჩქარეთა გადაცემის კოლოფი და რამდენიმე სხვა 
ნაწილი მოვხსენი და ტაქსებად მომუშავე სხვა 

„შევროლეებს“ დავუყენეო. თავი წინა ფანჯარაში შევყავი და მზით გამთბარი  მანქანის 
სავარძლის სუნი ვიგრძენი და ისევ თვალთ დამიბნელდა. მთელი ძალით ჩავეჭიდე საჭეს, 
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რომელიც ბავშვობიდან მახსოვდა. საგნების სიძველემ და მოგონებებმა თავბრუ დამახვია. იქვე 
ჩავიკეცე. 

– ქემალ ბეი, აქ დაბრძანდით. –  მეცა ჩეთინ ეფენდი. –  ბავშვებო, ერთი  ჭიქა  წყალი მოიტანეთ 
რა?! 

ფუსუნის სიკვდილის შემდეგ, ცოტაც და, პირველად ვიტირებდი სხვისი თანდასწრებით, მაგრამ 
მალევე მოვიკრიბე ძალა.  ლანგარზე,  რომელსაც  „კვიპროსი-თურქი“   ეწერა (ჩვეულების  გამო  
ვწერ,   „უმანკოების  მუზეუმის“   დამთვალიერებლებმა   მას ჩემს ექსპონატებს შორის ტყუილად 
არ დაუწყონ ძებნა) ჩაი მოგვართვა ბავშვმა, რომელსაც ცხვირ-პირი მენახშირესავით ჰქონდა 
გამურული, ხელები კი თეთრი ჰქონდა. ჩაის სმისას, იქვე ვივაჭრე და მამაჩემის მანქანა 
გამოვისყიდე. 

  

– კი, მაგრამ, ქემალ ბეი, ეს მანქანა სად უნდა წავიღოთ? – მკითხა ჩეთინ ეფენდიმ. 

– მინდა, რომ ცხოვრების ბოლომდე მე და ეს მანქანა ერთ ჭერქვეშ ვიყოთ. – ვუპასუხე. 

მართალია, ეს სიტყვები გაღიმებულმა წარმოვთქვი ხუმრობის ტონით, მაგრამ ჩეთინ ეფენდი 
ჩემი გრძნობების სიღრმეს მიხვდა, თუმცა სხვებივით არ მითხრა, რას იზამ, მკვდარს თან ხომ ვერ 
გადაჰყვებიო. რომ ეთქვა, აუცილებლად ვუპასუხებდი, „უმანკოების მუზეუმს“ იმიტომ ვქმნი, რომ 
გარდაცვლილთან ერთად მინდა-მეთქი ცხოვრება. მაგრამ რადგანაც ამის თქმა საჭირო არ იყო, 
სულ სხვა რამ ვუთხარი ამაყად. 

– რაც „მერჰამეთში“ ნივთებია, მინდა, რომ ერთ ჭერქვეშ მოვუყარო თავი და  მათთან ერთად 
ვიცხოვრო. 

უამრავი მაგალითი მქონდა, კოლექციონერებმა ცხოვრების უკანასკნელი წლები გუსტავ 
მოროსავით თავიანთი კოლექციის გვერდით რომ გაატარეს. მათი გარდაცვალების შემდეგ კი ეს 
სახლები მუზეუმებად გადაკეთდა. მიყვარდა და მომწონდა ყველა ასეთი მუზეუმი. ისევ დავიწყე 
მოგზაურობა, რომ ასობით ჩემთვის საყვარელი და ათასობით უცნობი მუზეუმი კიდევ მენახა. 

 

82. კოლექციონერები 

წლების განმავლობაში მსოფლიოში მოგზაურობამ და სტამბოლში ჩემმა გამოცდილებამ 
მიჩვენა, რომ არსებობენ ორი ტიპის კოლექციონერები: 1. ადამიანები, რომლებსაც თავიანთი 
კოლექციის დემონსტრირება მოსწონთ, თავიანთი გატაცებით ამაყობენ და თავს იწონებენ 
(ძირითადად გვხვდებიან დასავლურ ცივილიზაციაში); 2. მორცხვი კოლექციონერები, 
რომლებიც ნივთებს აგროვებენ და სადღაც კუთხეში მალავენ (თანამედროვეობისგან შორს 
მდგარნი). 

თავმომწონეებისათვის მუზეუმების დაარსება კოლექციის მოგროვებით გატაცების ბუნებრივი 
შედეგია. მათი აზრით, რა საბაბითაც არ უნდა დაიწყოს კოლექციის მოგროვება, საბოლოოდ ის 
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მაინც მუზეუმებში გამოსაფენად იქმნება. ამის მოწმე არაერთხელ ვყოფილვარ პატარა და 
საშუალო ზომის ამერიკული მუზეუმების დათვალიერებისას. მაგალითად, სასმელების ქილებისა 
და რეკლამის მუზეუმის დათვალიერებისას მითხრეს, რომ ვინმე ტომი ბავშვობაში სკოლიდან 
ბრუნდებოდა, როდესაც პირველად შეუძენია ლიმონათი თუნუქის ქილით. შემდეგ მეორე, მესამე 
და ა.შ, ბოლოს კი მიზნად დაუსახავს ლიმონათების ქილების შეგროვება და მუზეუმის შექმნა. 

მორცხვები კი უბრალოდ აგროვებენ. თავმომწონე კოლექციონერების მსგავსად, 
თავდაპირველად ამ ნივთების (მკითხველებს ჩემი მაგალითიც შეიძლება მოვუყვანო) 
მოგროვებას იმიტომ იწყებენ, რომ პასუხი მოუძებნონ, უფრო სწორად, უწამლონ ცხოვრების 
ტკივილსა და დარდს. რადგან მორცხვები არ იცნობენ საზოგადოებას, კოლექციებსა და 
მუზეუმებს, თავიანთ გატაცებას უყურებენ არა როგორც მნიშვნელოვანს რამეს, რომლის 
შესწავლა და ნახვა ღირს, არამედ, როგორც რაღაც სამარცხვინო და დასამალ ფაქტს. რადგანაც 
მორცხვებს ჰგონიათ, რომ მათ კოლექციებს მათ ქვეყანაში არ შეუძლიათ რაიმე სარგებლის 
მოტანა და მხოლოდ საკუთარი სიამოვნებისთვის აგროვებენ. 

„უმანკოების მუზეუმისათვის“ ვეძებდი 1976 წლის ზაფხულში ნანახი ფილმების აფიშებს, ფოიეს 
ფოტოსურათებსა და ბილეთებს და ამისათვის 1992 წლის დასაწყისში გავიცანი სტამბოლის ის 
კოლექციონერები, რომლებიც კინომასალას აგროვებდნენ.   მათთან ურთიერთობისას 
შევიგრძენი ის შებოჭილობა, რაც შემდეგ სხვაგანაც  არაერთხელ განმიცდია. 

ჰიფზი ბეის დიდხანს ვევაჭრე, რომ ჩემთვის მოეყიდა „სიყვარულის ტკივილი სიკვდილის 

  

შემდეგ ქრება“, „ორ ცეცხლს შუა“ და სხვა ფილმების ფოტოები. მან არაერთგზის აღნიშნა, 
მოხარული ვარ ჩემი კოლექციით რომ დაინტერესდითო. 

– გული მწყდება, ჩემი საყვარელი ნივთები რომ მოგყიდეთ, მაგრამ მინდა, რომ ყველამ, ვინც 
დამცინის და გაიძახის, ამ სიბინძურით სახლს რატომ ავსებო,  დაინახოს, ჩემი კოლექციით 
თქვენნაირი პატივცემული და კულტურული ადამიანი  რომ დაინტერესდა. არც მუსუსი ვარ, არც 
ღვინის, სიგარეტისა და კარტის  მოყვარული, ერთადერთი ჩემი გატაცება მსახიობებისა და 
ფილმებიდან ფოტოსურათების მოგროვებაა.. ფაფათია ჯერ კიდევ ბავშვი თამაშობდა ფილმში 
„გაიგეთ დედაჩემის გოდება“. თუ გნებავთ, ამ ფილმის სინჯებისთვის გემზე     გადაღებულ   
სურათს   გიჩვენებთ.   ტანსაცმელი   უღელზე  დაკიდებულივით  ადგას, მხრები კი მოუშიშვლებია.. 
თუკი ამ საღამოს თქვენი მონა- მორჩილის   სახლში მობრძანდებით, ფილმ „შავი სასახლის“ 
უნიკალურ ფოტოებს დაგათვალიერებინებთ. იცით, ალბათ, რომ ფილმის გადაღება მთავარი 
გმირის, თაჰირ თანის თვითმკვლელობის გამო შეწყდა. ეს კადრები ჩემ გარდა არავისა აქვს. 
პირველი თურქულ-გერმანული ფილმის „ცენტრალური სადგურის“ აფიშასაც გიჩვენებთ.  მასში 
პირველი თურქული ლომონათის რეკლამაში მონაწილე გერმანელი მანეკენი  ინგე თურქების 
მოყვარული ქალბატონის როლს თამაშობს, მის შეყვარებულს კი ექრემ გუჩი ანსახიერებს. 
ფოტოზე ისინი ერთმანეთს ტუჩებში კოცნიან. 

– კიდევ ვისთან შეიძლება ვნახო ფილმების აფიშები? 
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– ბევრი კოლექციონერია, ვისაც სახლები ამგვარი მაკულატურითა აქვთ სავსე. სახლში 
გასანძრევი ადგილი აღარ რჩებათ, მართალია, უმეტესობა უცოლოა. თუკი სახლში ვინმე ჰყავთ, 
ისინიც გარბიან. მაგრამ მაინც განაგრძობენ ათასი წვრილმანის შეგროვებას და საბოლოოდ მათ 
სახლში შესვლა უკვე მართლაც შეუძლებელი  ხდება. რომელიმე კოლექციონერს აუცილებლად 
ექნება ის, რასაც ეძებთ, მაგრამ იმ ნაგავში რამის მოძებნა კი არა და ფეხის შედგმაც კი ჭირს. 

თუმცა ჰიფზი ბეიმ ჩემს დაჟინებას ვერ გაუძლო და მაკულატურითა და ნაგვით სავსე იმ სახლებში 
მიმიყვანა, რომლებზეც 1990-იანი წლების სტამბოლში ლეგენდები დადიოდა. 

მუზეუმში გამოფენილი ფილმების აფიშები, სტამბოლის ხედები, საფოსტო ბარათები, 
კინოთეატრების ბილეთები, რესტორნების მენიუები, რომელთა შენახვაც თავის დროზე აზრად 
არ მომსვლია, ძველი კონსერვის ქილები, გაზეთები, წამლის შუშები, მსახიობებისა და ცნობილი 
ადამიანების ფოტოები, ქალაქის ფოტოსურათები, რომლებიც საუკეთესოდ ასახავდნენ ჩემი და 
ფუსუნისდროინდელი სტამბოლის რეალობას, სწორედ ასეთ სახლ- სანაგვეებში ვიპოვე. 
მინდორში განცალკევებით მდგარ ორსართულიან სახლში უამრავ ნივთსა და ქაღალდს შორის 
პლასტმასის სკამზე იჯდა ნორმალური გარეგნობის კაცი, რომელმაც ამაყად მითხრა, 
ორმოცდაორი ათას შვიდას ორმოცდაორი ნივთი მაქვს მოგროვებულიო. 

რამდენიმე ხნის შემდეგ, უსქუდარში პენსიაში გასულ გაზის ინკასატორის ე.წ. „კოლექციის“ 
დათვალიერებისას ძალიან შემრცხვა. სახლის ერთ ოთახში, სადაც  გაზქურა ენთო, ინკასატორის 
ლოგინად ჩავარდნილი დედა იწვა. სახლის დარჩენილ ნაწილში ყინავდა. ოთახები ათასგვარი 
ხარახურით ისე იყო გამოტენილი, რომ ძველ ნათურებს, ათასგვარ ყუთსა და ჩემი 
ბავშვობისდროინდელ სათამაშოებს მხოლოდ შორიდან შევავლე თვალი. იმიტომ შემრცხვა, 
რომ ლოგინად ჩავარდნილი ქალი  ენას არ აჩერებდა და შვილს ლანძღავდა. ამას ისიც დაემატა, 
რომ მივხვდი,   შეგროვილი ნივთები, რომლებიც სხვადასხვა სახლიდან იყო წამოღებული და 
უმეტესობა ინახავდა აწ უკვე გარდაცვლილი პირების მოგონებებს, ისე განადგურდებოდა, რომ 
არც რომელიმე მუზეუმში მოხვდებოდა და არც მათი რაიმე სახის კლასიფიკაცია მოხდებოდა. 

იმ დღეებში ბეიოღლუში ვესტუმრე ბერძენ ფოტოგრაფს, რომელიც დიდხანს მიყვებოდა 
საკუთარი ცხოვრების დრამას. იგი ქორწილებში, ნიშნობებში, დაბადების დღეებსა და 
რესტორნებში ორმოცი წლის მანძილზე იღებდა სურათებს, რომლის ნეგატივებსაც აგროვებდა, 
ბოლოს, იმის გამო, რომ დაინტერესებული ვერავინ ნახა, მთელი ფირები ერთ-ერთი 
საცხოვრებელი სახლის ღუმელში დაუწვავს. ქორწილების, დაბადების დღეებისა და ნიშნობების 
ნეგატივები უფასოდაც კი არავის წაუღია. როგორც წესი, ასეთი 

  

„სანაგვე-სახლების“ პატრონებს უბანში დასცინოდნენ და სიმარტოვისა და  უცნაურობის გამო და 
მათი ეშინოდათ კიდეც. ჰიფზი ბეიმ განსაკუთრებული  დრამატიზების გარეშე, როგორც ფაქტის 
კონსტატაცია, მითხრა, ამ „კოლექციონერების“ გარდაცვალების შემდეგ სახლში რაც კი ნივთები 
რჩება, სადმე ტრიალ მინდორში  (სადაც საკლავს კლავენ) გამოაქვთ და წვავენ, ან მენაგვეს 
ატანენ, ან ვინმე  დაინტერესებულ  მეძველმანეს აძლევენო. 

1996 წლის დეკემბერში თოფჰანეში, ქესქინების სახლიდან შვიდი წუთის სავალზე, 
გარდაცვლილა ერთი ასეთი მეძველმანე (აქ კოლექციონერის ხმარება არასწორი იქნებოდა) 
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ნეჯდეთ ადსიზი. თავის პატარა სახლში მხოლოდ ოთხი თვის შემდეგ უპოვიათ უამრავ ქაღალდსა 
და ძველ ნივთებში გამოჭეჭყილი, ანუ, როდესაც სახლიდან გამოსული საშინელი სუნი იგრძნეს. 
სახლი ისე იყო ათასგვარი ძველმანით გამოტენილი, რომ შესასვლელი კარიც გაიჭედა და 
მეხანძრეებმა სახლში შესვლა მხოლოდ ფანჯრიდან შეძლეს. ეს ამბავი, როგორც საშინელება, 
გაზეთებმა ნახევრად ხუმრობით გააშუქეს, მაგრამ სტამბოლელებს ამგვარი მეძველმანეებისა 
კიდევ უფრო შეეშინდათ. ვგონებ, მკითხველისთვის უინტერესო არ იქნება და ამიტომაც მინდა, 
კიდევ ერთი უცნაური დეტალი გითხრათ. ალბათ იმიტომ გამახსენდა, რომ სულ ფუსუნზე 
ვფიქრობდი. ძველმანებში, ქაღალდებსა და საგნებს შორის გარდაცვლილი ნეჯდეთ ადსიზი ის 
ნეჯდეთი იყო, რომელიც ფუსუნმა ჰილტონში ჩემი ნიშნობის ბოლოს სპირიტიზმის თემაზე 
წამოჭრილი კამათის დროს გაიხსენა. უკვე მაშინ ეგონა გარდაცვლილი. 

სხვა კოლექციონერებსაც ეწერათ თვალებში, რომ თავიანთი საქმიანობის დამალვას 
ცდილობდნენ. თუმცა აქ მინდა, თითოეულ მათგანს დიდი მადლობა გადავუხადო, რადგანაც 
სწორედ მათი დახმარებით შევძელი ფუსუნის გახსენება და ჩემი მუზეუმის შევსება. ადრეც ვახსენე 
სტამბოლის საფოსტო ბარათების ყველაზე ცნობილი კოლექციონერი ჰასთა ჰალით ბეი, 
რომელსაც 1995-1999 წლებში არაერთხელ ვესტუმრე. მინდოდა, საფოსტო ბარათები შემეძინა 
სტამბოლის ყველა იმ უბნისა და ქუჩის გამოსახულებით, სადაც მე და ფუსუნს გვისეირნია. 
სიხარულით გამოვფინე კარის სახლურებისა და გასაღებების კოლექცია. მისმა მფლობელმა 
ინკოგნიტოდ დარჩენა არჩია და არ ისურვა, რომ მისი სახელი წიგნში მეხსენებინა. მან 
დამარწმუნა, რომ ყოველი სტამბოლელი თავისი სიცოცხლის მანძილზე საშუალოდ ოცი 
ათასამდე კარის სახელურს ეხება და ამიტომაც ჩვენს საყვარელ პიროვნებას ამ სახელურიდან 
რომელიმესთვის აუცილებლად ექნება ხელი მოკიდებულიო. საიამი ბეიმ თავისი ცხოვრების 
ოცდაათი წელი ბოსფორის სრუტეში გამავალი ყოველი გემის ფოტოსურათების შეგროვებას 
მოანდომა. მას უდიდეს მადლობას ვუხდი, რადგანაც სიამოვნებით დამითმო ის ფოტოები, 
რომელიც    ორ-ორი    ჰქონდა    და,    ამასთან,    ნება    დამრთო,    ჩემს   მუზეუმში 

„დასავლეთელივით“ ამაყად  გამომეფინა  და  ხალხისთვის  მეჩვენებინა  იმ   გემების სურათები, 
რომელთა საყვირების ხმაც გვესმოდა მე და ფუსუნს სტამბოლში სეირნობისას. 

მადლიერი ვარ კიდევ ერთი კოლექციონერისა, რომელმაც ასევე არ მოისურვა თავისი სახელის 
გამხელა. მას მოგროვილი ჰქონდა ყველა ის პატარა ფოტო, რომელსაც 1975- 1980 წლებში 
გასვენების დროს საყელოზე იბნევდნენ. თითოეული სურათისათვის თავგადაკლულად მევაჭრა, 
ხოლო შემდეგ დამცინავი გამომეტყველებით დამისვა შეკითხვა, რომელიც არაერთხელ 
მომისმენია. მეც უკვე დაზეპირებული პასუხი გავეცი. 

– მუზეუმს ვაკეთებ და იმისთვის მჭირდება. 

– ამას არ გეკითხები. ის მაინტერესებს, ესენი რაში გამოგადგებათ? 

ეს შეკითხვა იმას ნიშნავდა, რომ ყველა მეძველმანეს დარდი, ტკივილი და ღრმა სულიერი იარა 
ჰქონდა, რომლის გამხელაც არ უნდოდა. რა მაწუხებდა? იქნებ ის მღრღნიდა, რომ საყვარელი 
ადამიანი დავკარგე და გასვენების დროს გულზე მისი სურათი ვერ გავიკეთე? ან იქნებ ამ კითხვის 
დამსმელივით დარდის გამოხატვა მიჭირდა და მრცხვენოდა? 
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იმის გამო, რომ 1990-იანი წლების სტამბოლში თითქმის არ არსებობდა კერძო მუზეუმები, 
მეძველმანეები თავსაც დამცირებულად მიიჩნევდნენ და შანსს არ უშვებდნენ ხელიდან, რომ 
ერთმანეთი გაექილიკებინათ. დამცირებას ერთვოდა კოლექციონერებისათვის 
დამახასიათებელი შურიც, რაც მდგომარეობას კიდევ უფრო ამძიმებდა. მამიდა  ნასიბეს 

  

ნიშანთაშიში გადასვლის შემდეგ, არქიტექტორ იჰსანის დახმარებით, შევეცადე, ქესქინების 
სახლი ნამდვილ მუზეუმად გადამექცია. მთელ სტამბოლს მოედო, რომ ევროპულის მსგავს 
კერძო მუზეუმს ვქმნიდი, ამის გამო სტამბოლელი მეძველმანეები ჩემს დაცინვასა და დამცირებას 
ვერ ბედავდნენ. ალბათ ფიქრობდნენ, რომ ამ ყველაფერს სულიერი იარა კი არ მაკეთებინებდა 
(ანუ მათსავით შერყეული კი არ ვიყავი), არამედ, როგორც დასავლეთშია მიღებული, ვიყავი 
ვიღაც მდიდარი, რომელიც საკუთარი დიდებისა და სახელისათვის მუზეუმს ქმნის და 
ექსპონატებსაც ამისთვის აგროვებს. 

იმ   დღეებში   თურქეთში   „საკოლექციო   ნივთების    მოყვარულთა    საზოგადოება“ 
ჩამოყალიბდა. ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთ შეხვედრაზე ჰიფზი ბეის თხოვნით იმ იმედით წავედი, 
იქნებ ფუსუნის მოსაგონებელი ერთი-ორი ნივთის ხელში ჩაგდება მოვახერხო- მეთქი. შეხვედრა 
ეწყობოდა დაქირავებულ პატარა საქორწინო  დარბაზში, სადაც თავი საზოგადოებისგან 
გარიყულ კეთროვანად ვიგრძენი. ზოგი  კოლექციონერის სახელი მანამდეც მქონდა გაგონილი, 
საზოგადოების წევრები (მათ შორის ასანთის კოლოფების შემგროვებელი სოღუქ სუფი და 
მკითხველისათვის  კარგად ცნობილი სხვა პირები) ძალიან ცივად შემხვდნენ, თითქმის არ 
დამელაპარაკნენ და ისე მიყურებდნენ, როგორც ვინმე ეჭვმიტანილსა და ჯაშუშს,  რითაც ძალიან 
მატკინეს გული. ჰიფზი ბეიმ შემდგომ მომიბოდიშა და მითხრა, ესენი  ისეთი მიამიტები არიან, რომ 
ჰგონიათ, შეგროვების მანიისგან გამდიდრებისთანავე  გათავისუფლდებიან, მაგრამ, როდესაც 
დაინახეს, რომ თქვენი სიმდიდრის მიუხედავად, მაინც ვერ გიპოვიათ საშველი, შეწუხდნენ და 
მომავლის იმედი დაკარგესო. თუმცა შემდგომში, როდესაც მთელ სტამბოლს მოედო 
ფუსუნისადმი ჩემი სიყვარულის ამბავი, ქალაქის ეს პირველი კოლექციონერები გვერდში 
დამიდგნენ და ბევრ რამეში დამეხმარნენ. 

სანამ „მერჰამეთიდან“ ნივთებს  ჩუქურჯუმის  მუზეუმში  გადავიტანდი, ყველა   ნივთი მოვაგროვე 
და იმ ოთახის ერთი საერთო სურათი გადავიღე, სადაც ოცი წლის წინ მე და ფუსუნი ერთმანეთის 
სიყვარულით ვტკბებოდით (გარედან ფეხბურთის   მოთამაშე ბავშვების ყიჟინის ნაცვლად, 
კონდიციონერების ზუზუნი შემოდიოდა). 

ჩუქურჯუმის მუზეუმში აპარტამენტ „მერჰამეთიდან“ და ქესქინების სახლიდან წამოღებული 
ნივთები მოგზაურობებსა და მეძველმანეების სახლებში და ასევე   საზოგადოების წევრებისა და 
ჩემს ამბავში მონაწილე ადამიანების დახმარებით  მოპოვებულ საგნებს შეუერთდა. ამ დროს 
თვალწინ ასეთი სურათი დამიდგა: მომეჩვენა, რომ სამარილეები, სამშვენისები, კალმები, 
საფერფლეები და ყველა  ნივთი, იმ ყარყატებივით, რომლებიც სტამბოლს წელიწადში ორჯერ 
გადაუფრენენ ხოლმე თავზე, მთელ მსოფლიოს მოედო. მაგალითად, ფუსუნს რომ ვაჩუქე, 
ზუსტად  ისეთივე სანთებელა ათენისა და რომის ძველმანების ბაზრებში, მისი მსგავსი კი  პარიზისა 
და ბეირუთის მაღაზიებში ვნახე. ქესქინებს მაგიდაზე ორი წლის განმავლობაში ედოთ თურქული 
წარმოების სამარილე, რომელსაც სტამბოლის  განაპირა რესტორნებში ხმარობდნენ, მაგრამ 
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ნამდვილად არ ველოდი ასეთივე სამარილის ნახვას ახალი დელის ერთ-ერთ მუსლიმურ 
რესტორანში, კაიროს ძველი   უბნის დუქანში, ბარსელონაში ძველმანების საკვირაო ბაზრობის 
ტროტუარზე და  რომში, სამზარეულოს ნივთებით მოვაჭრე მაღაზიაში. შეიძლება ეს 
სამარილეები   სხვა ქვეყნებში იყო დამზადებული ასეთივე ყალიბით. აღმოსავლეთ 
ხმელთაშუაზღვისპირეთისა და ბალკანური სტილის სამარილეების მილიონობით ცალი წლების 
განმავლობაში მონაწილეობდა მილიონობით ოჯახის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. როგორ 
გავრცელდა სამარილეები მსოფლიოს ამდენ ქვეყანაში? ეს ისეთივე გამოცანა იყო, როგორც ის, 
თუ როგორ ამყარებენ ერთმანეთთან კავშირს გადამფრენი ჩიტები და ყოველთვის ერთი და 
იმავე მარშრუტით როგორ დაფრინავენ. შემდეგ სამარილეების ახალი ტალღა ვრცელდებოდა 
და ძველების ადგილს იკავებდა. ადამიანების უმეტესობა კი, სამწუხაროდ, მალევე ივიწყებს, თუ 
რა ურთიერთობა აკავშირებდა წლების განმავლობაში ამა თუ ნივთთან. 

ქესქინების მუზეუმად გადაკეთებულ  სახლში  აპარტამენტ  „მერჰამეთიდან“    წავიღე 
ზამბარებიანი მატრასი და ლურჯი ზეწარი, რომელზეც მე და ფუსუნი   ერთმანეთს 
ვესიყვარულებოდით. ქესქინების თაგვებით, ტარაკანებითა და  ათასგვარი მწერებით სავსე 
ნესტიანი სახლი ნათელ, გაპრიალებულ დარბაზად   გადავაკეთე, საიდანაც ვარსკვლავებს 
ვუყურებდი. ლოგინს შესაფერისი ადგილი  მივუჩინე, სამი ჭიქა არაყი 

  

გადავკარი და გულით მომინდა, იმ ოთახში დამეძინა, სადაც ყველა ნივთი ფუსუნს მახსენებდა. 
გაზაფხულის ერთ საღამოს მუზეუმად გადაკეთებულ სახლში დალგინჩის ქუჩიდან შევედი, 
გრძელი, სწორი კიბე აჩრდილივით ავიარე, ლოგინზე დავვარდი და დამეძინა. 

ზოგიერთები თავიანთ საცხოვრებელ სახლს ათასგვარი ნივთით ტენიან, სიცოცხლის ბოლოსკენ 
კი მას მუზეუმად გადააკეთებენ ხოლმე. მე კი საწოლით, ოთახითა და ჩემი იქ ცხოვრებით 
ვცდილობდი, მუზეუმად გადაკეთებული სახლი ისევ საცხოვრებელი გამეხადა. რა შეიძლება 
იყოს იმაზე კარგი და სასიამოვნო, იცხოვრო იმავე ადგილას და იმ ნივთების გარემოცვაში, 
რომლებთანაც მძაფრი მოგონებები, ღამეები და ურთიერთობები გაკავშირებს! 

განსაკუთრებით გაზაფხულზე და ზაფხულში ვრჩებოდი ხშირად მუზეუმში. არქიტეტორმა იჰსანმა 
სახლს ჭერი ახადა და შუშით გადახურა და ამის გამო ღამით მხოლოდ ჩემი კოლექციის 
თითოეულ ექსპონატს კი არა, გარემოს სიღრმესაც შევიგრძნობდი. ნამდვილია მუზეუმი, თუკი იქ 
„დრო“ „ადგილად“ იქცევა. 

დედაჩემს არ სიამოვნებდა, მუზეუმში რომ ვცხოვრობდი, მაგრამ ხმას არ იღებდა, რადგანაც 
თითქმის ყოველდღე ერთად ვსადილობდით, ზაიმისა და სიბელის გამოკლებით, ყველა ჩემს 
ძველ მეგობართან ისევ მქონდა ურთიერთობა. ზაფხულობით სუადიესა და კუნძულებზე იახტით 
ვსეირნობდი. ამიტომაც ფიქრობდა, ფუსუნის დაკარგვის ტკივილს მხოლოდ ასე უმკლავდებაო. 
ჩემი ყველა სხვა ნაცნობისგან განსხვავებით, ძალიან გაგებით შეხვდა იმას, რომ ქესქინების 
სახლში ვქმნიდი მუზეუმს, სადაც ჩემი და ფუსუნის სიყვარულთან და ჩვენს ცხოვრებასთან 
დაკავშირებულ საგნებს   გამოვფენდი. 

– ღმერთო ჩემო, რასაკვირველია, შეგიძლია, კარადიდან და ტუმბიდანაც აიღო  ძველი ნივთები.. 
თუ გინდა, ის ქუდებიც წაიღე, მაგათი დამხურავი აღარა ვარ,  ჩანთებიცა და მამაშენის 
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ტანსაცმელიც.. საქსოვი, ღილებიც შეგიძლია გამოიყენო,   სამოცდაათიანი წლების შემდეგ მაინც 
აღარაფერი შემიკერავს. – ამბობდა დედა. 

მამიდა ნასიბეს სანახავად სტამბოლში ყოფნისას თვეში ერთხელ მივდიოდი. ერთხელ 
აღელვებულმა ვუამბე, როგორ დავათვალიერე ბერლინში ბერგრუნის მუზეუმი. თურმე ჰანს 
ბერგრუნი მთელი სიცოცხლის მანძილზე ქმნიდა კოლექციას, ხოლო ბერლინის 
მუნიციპალიტეტთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე ექსპონატების გამოსაფენად 
შენობა გადაეცა და ნება დაერთო სიკვდილამდე ამ მუზეუმში ეცხოვრა- მეთქი. 

– წარმოგიდგენია, მამიდა, მუზეუმში სეირნობისას შეიძლება რომელიმე დარბაზში,  ან კიბეებზე 
კოლექციის შემქმნელს შეხვდე. 

– ღმერთმა ხელი მოგიმართოს, ქემალ  ბეი.  –  მითხრა მამიდა ნასიბემ და  სიგარეტს მოუკიდა, 
შემდეგ ფუსუნი გაიხსენა და ატირდა. ცრემლი არ მოუწმენდია, ისე შემხედა და გამიღიმა. 

 

83. ბედნიერება 

ერთ მთვარიან ღამეს ჩუქურჯუმაში გამომეღვიძა. უფარდო პატარა ოთახს ლამაზად ეფინებოდა 
მთვარის შუქი. ზოგჯერ ვფიქრობდი, მუზეუმს საჭირო ექსპონატებით ვერასოდეს შევავსებ-მეთქი. 
ფანჯრიდან შემოსული ვერცხლისფერი სხივი ოთახს სიცარიელისა და შიშის გამომწვევ იერს 
აძლევდა. კოლექციას, რომელსაც ოცდაათ წელს ვაგროვებდი, ჩრდილი ეფინებოდა. 
ვუყურებდი ფუსუნისა და ქესქინების ოჯახიდან დარჩენილ ნივთებს, „შევროლეს“ ნაწილებს, 
ღუმელს, მაცივარს, მაგიდას, სადაც  რვა წლის განმავლობაში ვვახშმობდი და ტელევიზორს და 
თავი ვიგრძენი შამანად, რომელიც ყველა ნივთის სულს ამჩნევს და თითოეული მათგანის 
ისტორია იცის. 

  

იმ ღამით მივხვდი, რომ აუცილებლად მჭირდებოდა კატალოგი, სადაც ჩემი მუზეუმის 
თითოეული ნივთის ისტორია დეტალურად იქნებოდა აღწერილი, რაც თავისთავად ჩემი და 
ფუსუნის სიყვარულის ისტორიაც იქნებოდა. 

მთვარის შუქზე ჩრდილებში გახვეული თითოეული ნივთი არისტოტელეს განუყოფელი 
ატომების მსგავსად, წამის განუყოფლობაზე მიგვანიშნებდა. ვხვდებოდი, რომ, თუკი 
არისტოტელესათვის წამების შემაერთებელი ხაზი დრო იყო, ამ ნივთების გამაერთიანებელი 
რომანი-ისტორია უნდა გამხდარიყო. ანუ ვინმე მწერალს ჩემი მუზეუმის კატალოგი ისე უნდა 
შეედგინა, როგორც სასიყვარულო რომანი. არ მინდოდა, რომ ამგვარი წიგნის შექმნა ჩემს თავზე 
ამეღო. მაშ ვინ შეძლებდა ამის გაკეთებას? 

ასე მოვძებნე ბატონი ორჰან ფამუქი, რომელმაც ეს წიგნი დაწერა ჩემი თხოვნითა და თანხმობით 
და თქვენი მონა-მორჩილის სახელით. მისი მამა და ბიძა ერთ დროს მამაჩემის კომპანიონები 
იყვნენ. შემდეგ ოჯახმა მთელი კაპიტალი დაკარგა. მასზე არჩევანი კი იმიტომ შევაჩერე, რომ 
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ნიშანთაშელი იყო და კარგად იცოდა ჩემი ისტორია. თანაც გაგონილი მქონდა, ამბების მოსმენა 
და თავისი საქმე ძალიან უყვარსო. 

ორჰან ბეისთან პირველ შეხვედრაზე მომზადებული მივედი. სანამ ფუსუნზე გადავიდოდი, 
ვუთხარი, ბოლო თხუთმეტი წლის მანძილზე ათას შვიდას ორმოცდასამი მუზეუმი 
დავათვალიერე-მეთქი და შემდეგ ჩემს საყვარელ მუზეუმებზე ვესაუბრე. 

– იცოდით, სანქტ-პეტებურგში დოსტოევსკის მუზეუმში ერთადერთი ნივთი,  რომელიც 
ნამდვილად დიდ მწერალს ეკუთვნოდა, სპეციალური შუშის საფარქვეშ დადებული ქუდია და ზედ 
წარწერაც კი გაუკეთებიათ „ნამდვილად  დოსტოევსკისააო“. იმავე ქალაქში ნაბოკოვის მუზეუმს 
სტალინის დროს თურმე ცენზურის საბჭოს ოფისად იყენებდნენ. ილიე კომბრეში მარსელ 
პრუსტის მუზეუმში    გამოფენილია მისი რომანის გმირების პროტოტიპების ფოტოები, რომელთა  
დათვალიერებისას თვალწინ პრუსტის ეპოქა და გარემო დამიდგა. არ იფიქროთ,  რომ 
მწერლების მუზეუმებს ალმაცერად ვუყურებ. მაგალითად, ძალიან მომეწონა ჰოლანდიის 
პატარა ქალაქ რაინსბურგში სპინოზას სახლ- მუზეუმი, სადაც ფილოსოფოსის გარდაცვალების 
შემდეგ ოქმი შეუდგენიათ და მისი ყველა წიგნი აღურიცხავთ, თანაც მე-17 საუკუნის წესისამებრ 
წიგნები სიდიდის მიხედვითა აქვთ გამოფენილი. თაგორის   მუზეუმში მწერლის აკვარელით 
შესრულებული ნახატების დათვალიერებისას ათათურქის მუზეუმების ნესტისა და მტვრის სუნი 
შევიგრძენი. მახსოვს, რა ბედნიერი  დღე გავატარე დარბაზების ლაბირინთებში სეირნობასა და 
კალკუტის ხმაურის მოსმენაში. სიცილიის ქალაქ აგრიჯენტოში, პირანდელოს სახლ-მუზეუმში 
ვნახე ფოტოები, რომლებიც ისე მემშობლიურა, რომ მეგონა, ჩემი ოჯახის ალბომს 
ვათვალიერებდი. არ მეუცხოვა სტოკჰოლმში სტრინდბერგის მუზეუმის ფანჯრიდან დანახული 
ხედი და ბალტიმორში ედგარ ალან პოს ოთხსართულიანი სახლ-მუზეუმი, სადაც მწერალი 
დეიდასა და ათი წლის დეიდაშვილ ვირჯინიასთან (რომელიც შემდგომ ცოლად შეირთო) 
ერთად ცხოვრებდა. ბალტიმორში ეს სახლ-მუზეუმი მდებარეობს უბანში, სადაც დღეს 
ძირითადად ღარიბები ცხოვრობენ, ამიტომაც მუზეუმიცა და მისი ოთახებიც, ქესქინების სახლს 
მივამსგავსე. მაგრამ ყველაზე საოცარი მუზეუმი, რომელიც ცხოვრებაში მინახავს, რომში, ჯულიას 
ქუჩაზე მდებარე მარიო პრაცის მუზეუმია. მარიო პრაცი იყო რომანტიკოსი, რომელიც ნახატებისა 
და ლიტერატურისაგან ერთნაირ სიამოვნებას იღებდა. თუკი მისი მუზეუმის ექსპონატებს 
დაათვალიერებთ, აუცილებლად წინასწარ უნდა გაეცნოთ წიგნს, რომელიც თითოეულ ოთახსა 
და ნივთზე რომანივით მოგითხრობთ.. რუანში ფლობერის მამაპაპეული სახლი სავსეა მამამისის 
ნაქონი სამედიცინო ლიტერატურით, ამიტომაც აღარ დაგჭირდებათ მედიცინის ისტორიის 
მუზეუმის  დამატებით დათვალიერება. 

მწერალს თვალებში ჩავხედე და ვუთხარი: – „მადამ ბოვარის“ რომ წერდა, ფლობერის მუზა იყო 
ლუიზა კოლეტი, რომელთანაც მწერალი, როგორც რომანშია  აღწერილი, ზუსტად ისე ყოფილა 
დიდ განცხრომაში პროვინციულ სასტუმროებსა და ეტლებშიც კი. ორჰან ბეი, მისი წერილებიდან 
ალბათ იცით, რომ ამ ქალის თმა,  ცხვირსახოცები და ჩუსტები უჯრაში ჰქონია შენახული, ხშირად 
იღებდა და  ეფერებოდა, ხოლო ჩუსტების ყურებისას წარმოიდგენდა, თუ როგორ დადიოდა მისი 
საყვარელი. 

– არა, არ ვიცოდი, მაგრამ ძალიან ლამაზი ისტორიაა. 
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– ორჰან ბეი, მეც ერთი ქალის თმა, ცხვირსახოცები, თმის სამაგრები და საერთოდ, ყველა მისი 
ნივთი შევინახე, რომ წლების განმავლობაში თავი მენუგეშებინა.  გინდათ, ჩემს ისტორიას 
მოგიყვეთ, მთელი თავისი ნიუანსებით? 

– რა თქმა უნდა. ყურადღებით გისმენთ. 

მწერალს პირველად შევხვდი „ჰუნკარში“, რომელიც „ფუაიეს“ ადგილას გაიხსნა  და მთელი სამი 
საათის განმავლობაში არეულ-დარეულად ვუყვებოდი ჩემს ამბავს. ორჰან ბეი აღელდა, სამი 
ჭიქა არაყი გადაჰკრა და ცდილობდა, ჩემი ნაამბობი გაეაზრებინა. 

– მე ფუსუნს ვიცნობდი, – მითხრა ორჰან ბეიმ. – ჰილტონში ნიშნობიდან მახსოვს. ძალიან მეწყინა 
მისი გარდაცვალება. აქვე რომ ბუტიკია, იქ მუშაობდა. თქვენი ნიშნობის დროს ვიცეკვე კიდეც 
მასთან. 

– მართლა? ხომ საოცარი ადამიანი იყო? ორჰან ბეი, …მის სილამაზეს კი არა, სულს ვგულისხმობ. 
ცეკვისას რაზე ისაუბრეთ? 

– თუკი მართლა გაქვთ, ფუსუნის ნივთებს სიამოვნებით დავათვალიერებდი. 

ჩუქურჯუმაში მოვიდა და მუზეუმად გადაკეთებული ძველი სახლისა და ექსპონატების 
დათვალიერებისას აღფროვანებას ვერ მალავდა. ზოგი ნივთი, მაგალითად, ფუსუნის 
ფეხსაცმელი, რომელიც ბუტიკ „შანზელიზეში“ ჩვენი პირველი შეხვედრისას ეცვა, ხელში აიღო 
და მისი ისტორია იკითხა. მეც სიამოვნებით მოვუყევი. 

შემდეგ უკვე რეგულარული მუშაობა დავიწყეთ. როცა სტამბოლში ვიყავი, ერთმანეთს ხშირად 
ვხვდებოდით. ბატონი ორჰანი დაწვრილებით მეკითხებოდა ამა თუ ექსპონატის ისტორიას და 
ნივთების კლასიფიკაციის პრინციპს. მეც არ ვზარდებოდი და ვრცლად ვუყვებოდი. მომწონდა და 
სიამაყით ვივსებებოდი, როდესაც ვხედავდი, რა სერიოზულად მისმენდა და ჩანაწერებსაც 
აკეთებდა. 

– დაამთავრეთ უკვე რომანი! უკვე დროა, დამთვალიერებლებს მუზეუმში  მოსვლისას ხელში 
წიგნი ეჭიროთ. მინდა, რომ მუზეუმის ზედა სართულიდან პიჟამით ჩამოვიდე და იმ სტუმრებს 
შევერიო, რომლებიც ფუსუნისადმი ჩემი სიყვარულის   გასაგებად  და შესაგრძნობად ვიტრინებს 
ათვალიერებენ. 

– არც თქვენ ამთავრებთ მუზეუმის მოწყობას, ქემალ ბეი. – მიპასუხებდა ხოლმე ორჰან ბეი. 

– მსოფლიოში კიდევ უამრავი მუზეუმი დამრჩა სანახავი. – ვეუბნებოდი ღიმილით. 

ამის შემდეგ, ვინ იცის მერამდენედ ვუყვებოდი, როგორ მოქმედებდა მუზუმში გამეფებული სიჩუმე 
ჩემს სულიერ მდგომარეობაზე. ვცდილობდი, მისთვის ამეხსნა, რატომ მანიჭებდა ასეთ 
სიამოვნებას მსოფლიოს რომელიმე შორ ქვეყანაში ერთ სამშაბათ დღეს მიყრუებულ მუზეუმში 
სეირნობა და დარაჯების მზერისათვის თვალის არიდება. როგორც კი მოგზაურობიდან 
დავბრუნდებოდი, ორჰან ბეი მაშინვე მიკავშირდებოდა და მეც დიდი სიამოვნებით ვუყვებოდი 
ნანახს, ვუჩვენებდი შესასვლელ ბილეთებს, ბროშურებსა და ჩემთვის განსაკუთრებით 
საყვარელი მუზეუმიდან მალულად წამოღებულ რაიმე იაფფასიანსა და უმნიშვნელო ნივთს. 
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ერთ-ერთი ასეთი მოგზაურობიდან დაბრუნებულმა, ორჰან ბეის ვუამბე ახლად ნანახი მუზეუმების 
შესახებ და შემდეგ ვკითხე, ჩვენი რომანი რა ეტაპზეა-მეთქი. 

– წიგნს პირველ პირში ვწერ. – მიპასუხა მწერალმა. 

– ეს როგორ? 

– თქვენს თავგადასავალს, ქემალ ბეი, მკითხველს თავად მოუთხრობთ პირველ პირში. ანუ თქვენ 
გალაპარაკებთ. ეს დღეები გამუდმებით ვცდილობ, რომ თავი თქვენს ადგილას წარმოვიდგინო. 

– გასაგებია. თქვენ განგიცდიათ ასეთი სიყვარული, ორჰან ბეი? 

  

– ჰმ.. ამჯერად ჩემზე ნუ ვისაუბრებთ. – მიპასუხა და გაჩუმდა. 

მუზეუმში ბევრი ვიმუშავეთ და არაყი დავლიეთ. დავიღალე, იმდენი ველაპარაკე ფუსუნსა და ჩემს 
ცხოვრებაზე. როდესაც მწერალი წავიდა, მოცელილივით დავვარდი ლოგინზე, სადაც ერთ 
დროს (ამასობაში საუკუნის მეოთხედზე მეტი გასულიყო) ფუსუნს ვესიყვარულებოდი. უცნაურად 
მეჩვენებოდა, რომ წიგნი პირველ პირში იწერებოდა. 

უეჭველი იყო, რომ ეს ჩემი თავგადასავალი იქნებოდა, მაგრამ მაფრთხობდა ის ფაქტი, რომ მას 
ჩემს მაგივრად უნდა ელაპარაკა. ეს ერთგვარი სისუსტე და უსუსურობა იყო. ის, რომ ყოველი 
ექსპონატის ისტორია დამთვალიერებლისათვის სათითაოდ მომეყოლა, ბუნებრივად 
მეჩვენებოდა. მაგრამ ის კი მანერვიულებდა და მაღიზიანებდა, რომ ორჰან ბეის თავი ჩემს 
ადგილას უნდა წარმოედგინა, ვაითუ ჩემი ხმის მაგივრად მისი გავიგონო- მეთქი, ვშიშობდი. 

ამ განწყობით ფუსუნზე ვკითხე. ეს ორი დღის შემდეგ მოხდა, როდესაც მუზეუმში ისევ შევხვდით 
ერთმანეთს და არაყიც გვარიანად დავლიეთ. 

– ორჰან ბეი, იქნებ ჩემს ნიშნობაზე ფუსუნთან თქვენს ცეკვაზე მომითხროთ? 

ჯერ გაჩუმდა, მგონი შერცხვა კიდეც. მაგრამ თითო ჭიქა არყის დამატების შემდეგ, ისე გულიანად 
და უშუალოდ მომიყვა, თუ როგორ იცეკვა ფუსუნთან ერთად, რომ მისი უმალ ვიწამე და მივხვდი, 
რომ მუზეუმის დამთვალიერებლებს საუკეთესოდ ეტყოდა ჩემს სათქმელს. 

მაშინვე გადავწყვიტე, ხმა აღარ ამომეღო და თხრობა მას დაემთავრებინა. ამ აბზაცის შემდეგ 
წიგნის ბოლომდე ჩემს ამბავს ორჰან ბეი მოგიყვებათ. დარწმუნებული ვარ, რომ ბოლო 
გვერდებსაც ისევე გულისყურითა და ფაქიზად მოეკიდება, როგორც ფუსუნს ექცეოდა ცეკვისას. 
აბა, მშვიდობით! 

გამარჯობა, მე ორჰან ფამუქი გახლავართ! ქემალ ბეის ნებართვით, უპირველესად ფუსუნთან 
დაუვიწყარ ცეკვას გავიხსენებ. ფუსუნი ნიშნობაზე ყველაზე ლამაზი გოგო იყო და ბევრი ბიჭი იდგა 
რიგში, რომ მასთან ეცეკვა. მიუხედავად იმისა, რომ მასზე ხუთი წლით ვიყავი უფროსი, 
თავდაჯერებულობა მაკლდა, ამიტომაც თავი სათანადოდ ლამაზი და გამოსაჩენი არ მეგონა. 
ტვინში მხოლოდ უწესიერესი აზრები, წიგნები და რომანები მიტრიალებდა, რაც ხელს მიშლიდა, 
რომ იმ საღამოს კარგად მომელხინა. ის თურმე სულ სხვა ვინმეზე ფიქრობდა, თუმცა ეს ჩემზე 
უკეთ იცით. 
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მაგრამ მაინც გამოვიპატიჟე და ისიც დამთანხმდა. როდესაც საცეკვაო მოედანზე გავდიოდით, მის 
მოხდენილ სხეულს, მოშიშვლებულ მხრებსა და ზურგს შევხედე და ოცნებებში გადავეშვი. 
მსუბუქი, მაგრამ ძალიან ცხელი ხელი ჰქონდა. მეორე მკლავი მხარზე ისე უშუალოდ დამადო, 
რომ სიამაყით ავივსე. მისი სიახლოვე, სხეულის როკვა, ჯანსაღი მხრები და მკერდი თავბრუს 
მახვევდა და ჩემდაუნებურად ილუზიებს მგვრიდა, ვოცნებობდი, რომ ცეკვის შემდეგ 
ხელიხელჩაკიდებულები ბარისკენ წავსულიყავით, ერთმანეთი უზომოდ შეგვყვარებოდა, იქვე 
ხეებქვეშ ერთმანეთისთვის გვეკოცნა და მალე დავქორწინებულიყავით. 

მხოლოდ   იმიტომ,   რომ  სიჩუმე   დამერღვია   ვუთხარი:   –  ნიშანთაშიში   გავლისას 
ტროტუარიდან მაღაზიაში გხედავთ ხოლმე. 

პასუხი არ გამცა, რადგანაც ეს ფრაზა ახსენებდა, რომ ერთი რიგითი გამყიდველი იყო. შუა 
ცეკვისას მივხვდი, რომ არაფერი გამომივიდოდა. ჩემს მხარზემოთ სტუმრებს უყურებდა და 
აკვირდებოდა, მისით დაინტერესებული მამაკაცები ვისთან ცეკვავდნენ და ვისთან საუბრობდნენ. 
უყურადღებოდ არც ლამაზი ქალბატონები რჩებოდა. 

ცეკვისას მარჯვენა ხელი თეძოს ცოტა ზემოთ მედო. შუა და საჩვენებელ თითებს შორის 
პულსივით ვგრძნობდი მისი ხერხემლის მოძრაობას. აღმაფრთოვანა ფუსუნის გაჭიმულმა 
დგომამ, რომელიც წლების შემდეგაც კი ვერ დავივიწყე. ჩემი თითების ბალიშებით მისი შინაგანი 
ორგანოების რხევასა და ტანის სიმშვენიერეს შევიგრძნობდი და ვხვდებოდი, თუ როგორ 
მოძრაობდა სისხლი მის სხეულში. თავს ძლივს ვიკავებდი, რომ მთელი ძალით 

  

არ მოვხვეოდი. 

საცეკვაო მოედანი ხალხით აივსო. უკნიდან ვიღაც დაგვეჯახა და ჩვენი სხეულები ერთმანეთს 
მიეწება. ამ შეხებამ ისე აღმაფრთოვანა, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ხმას ვერ ვიღებდი. 
ფუსუნის ლამაზ კისერსა და თმას ვუყურებდი და ვხვდებოდი, მის გვერდით ისე გადავეშვებოდი 
ბედნიერებაში, რომ ჩემი წიგნები და რომანებიც კი დამავიწყდებოდა. ოცდასამი წლისამ 
გადავწყვიტე, მწერალი გავმხდარიყავი. როცა ჩემს ამ განზრახვას ნიშანთაშის ბურჟუაზია და ჩემი 
მეგობრები იგებდნენ, ეცინებოდათ და დამრიგებლური ტონით მეუბნებოდნენ, ამ ასაკში 
ცხოვრებისა რა გესმისო, რაც ძალიან მწყინდა. ახლა კი, ოცდაათი წლის შემდეგ, მინდა ვთქვა, 
რომ ეს ხალხი მაშინ მართალს ამბობდა. ცხოვრება რომ მცოდნოდა, ცეკვისას მისი ყურადღების 
მოსაპოვებლად ტყავში არ გავძვრებოდი და არც თავს დავირწმუნებდი, რომ მასთან 
ურთიერთობის გაგრძელებას შევძლებდი. თავისთავად არც იმაზე დამწყდებოდა გული, რომ 
მკლავებიდან გამიფრინდა. 

– დავიღალე. თუ შეიძლება, დავსხდეთ. 

ფილმებიდან ნასწავლი მანერით მაგიდამდე მივაცილე, გზად თავი ვერ შევიკავე და ვუთხარი: – 
დამღლელი ხალხმრავლობაა, ზემოთ, მშვიდად ხომ არ გველაპარაკა? 

ისეთი ხმაური იყო, რომ ჩემი ნათქვამი მგონი კარგად ვერ გაიგო, მაგრამ სახის 
გამომეტყველებით მიხვდა, რას ვთხოვდი. 
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– ჩემები მელოდებიან, მათთან უნდა დავბრუნდე. – მიპასუხა ზრდილობიანად. 

როდესაც ქემალ ბეიმ შემატყო, რომ საუბარი შევწყვიტე, მაშინვე აღფრთოვანდა და მითხრა. 

– რა კარგად შეგისწავლიათ ფუსუნი.. ნამდვილად ეგრე მოიქცეოდა. იმისთვისაც  დიდ 
მადლობას გიხდით, რომ თქვენი თავმოყვარეობის  შემლახველი  ფაქტებიც   ასე მოურიდებლად 
გამიმხილეთ. დიახაც, საკითხი სწორედაც რომ თავმოყვარეობას ეხება, ორჰან ბეი. მინდა, რომ 
ჩემი მუზეუმით მხოლოდ თურქები კი არ დაინტერესდნენ, არამედ მთელი მსოფლიოს ხალხებს 
ვასწავლო, რომ განვლილი ცხოვრებით  იამაყონ. ბევრი ვიარე, რა აღარ ვნახე. მაშინ, როდესაც 
დასავლელები თავმომწონეები არიან, მსოფლიოს მოსახლეობის უმეტესობა, სირცხვილში 
ცხოვრობს. ჩემი მიზანია,   ერთი შეხედვით სამარცხვინო ნივთები მუზეუმში გამოფენით საამაყო 
ექსპონატებად ვაქციო. 

შუაღამით, მუზეუმის ერთ პატარა ოთახში, რამდენიმე ჭიქის შემდეგ, ქემალ ბეი დამრიგებლური 
კილოთი მმოძღვრავდა. უკვე აღარ მეუცხოებოდა, რომ, როგორც კი სტამბოლში გაიგებდნენ, 
წიგნს წერსო, ყველა მაშინვე ჭკუის დარიგებას იწყებდა, მაგრამ ვიბნეოდი, როდესაც ქემალ ბეი 
მარიგებდა, თუ რის მერე რა დამეწერა. 

მუზეუმის შენობაში ერთ-ერთი შეხვედრისას ქემალ ბეიმ მითხრა: –  ის,  რომ  მუზეუმის დედააზრი 
სიამაყეა, იცით, ვინ მიმახვედრა ყველაზე კარგად, ორჰან ბეი?   მუზეუმის დარაჯებმა.. მსოფლიოს 
რომელ კუთხეშიც უნდა ვყოფილიყავი, მუზეუმის  კარისკაცები ყველა ჩემს კითხვაზე სიამაყითა 
და ენთუზიაზმით მაძლევდნენ პასუხს.  საქართველოს პატარა ქალაქ გორში, სტალინის მუზეუმის 
დათვალიერებისას,  სახლ-მუზეუმის ხნიერი დარაჯი ქალბატონი, თითქმის მთელი საათი 
მიხსნიდა, რაოდენ დიდი პიროვნება იყო სტალინი. პორტუგალიაში, ქალაქ ოპორტის 
რომანტიზმის  ეპოქის მუზეუმში, ძალიან სათნო კარისკაცი სიამაყით ვრცლად მომიყვა, რომ 1849 
წელს იქ სიცოცხლის ბოლო სამი თვე გაუტარებია გადასახლებაში მყოფ სარდინიის ყოფილ 
მეფეს, კარლო ალბერტოს, რასაც პორტუგალიურ რომანტიზმზე ძირეული გავლენა  მოუხდენია. 
ორჰან ბეი, მინდა, რომ ჩვენი მუზეუმის დამთვალიერებელს ჩვენმა დარაჯებმაც ასეთივე სიამაყით 
უამბონ ქემალ ბასმაჯის კოლექციის ისტორიის,  ფუსუნისადმი მისი სიყვარულისა და მუზეუმის 
ექსპონატების შესახებ. გთხოვთ, ესეც  დაწეროთ წიგნში. მიჩნეულია, რომ მუზეუმის მცველების 
მთავარი დანიშნულება  ექსპონატების დაცვა (რა თქმა უნდა, ფუსუნთან დაკავშირებულ ნივთებს 
უზადო  მოვლა სჭირდება), ხმაურიანი დამთვალიერებლების გაჩუმება, საღეჭი რეზინით 
მოსულებისა და მოალერსე წყვილების გაფრთხილება კი არ არის, არამედ მათი  ძირითადი 
ფუნქცია თავიანთი უშუალობით დამთვალიერებლების პატივისცემისა და   მოკრძალების 
დამსახურებაა. „უმანკოების მუზეუმში“ დარაჯებს 

  

კოლექციისა და ფუსუნის გემოვნების შესაფერისად მუქი ყავისფერი კოსტიუმი, შიგნით კი 
ვარდისფერი პარანგი უნდა ეცვათ. მათი ჰალსტუხები სპეციალური დაკვეთით დამზადდება და 
ზედ ფუსუნის საყურეები იქნება გამოსახული. ჩემს მუზეუმში მცველები არავითარ შემთხვევაში არ 
მისცემენ შენიშვნას საღეჭრეზინიან დამთვალიერებლებსა და წყვილებს, რომლებიც ერთმანეთს 
კოცნიან. „უმანკოების მუზეუმი“ ყოველთვის ღია იქნება იმ შეყვარებულებისათვის, რომლებსაც 
საკოცნელად ადგილი ვერ უპოვიათ. 
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ქემალ ბეი ორი ჭიქის შემდეგ იწყებდა ისეთ ქადაგებას, როგორიც 1970-იანი წლების 
პოლიტიკური მწერლებისათვის იყო დამახასიათებელი, რითაც თავს საშინლად მაბეზრებდა. 
ასეთ დროს ჩემს რვეულში ჩანაწერებს აღარ ვაკეთებდი და მომდევნო დღეებში მისი ნახვის 
სურვილი მიქრებოდა. მაგრამ მიზიდავდა ფუსუნის თავგადასავლის უცნობი დეტალები და 
მუზეუმისა და ექსპონატებისათვის დამახასიათებელი იდუმალი ატმოსფერო. ამიტომაც, რაღაც 
დროის შემდეგ, ისევ მივდიოდი მუზეუმში. ქემალ ბეი ფუსუნის გახსენებისთანავე სვამდა, 
დალევის შემდეგ კი მღელვარედ მომითხრობდა თავის თავგადასავალს. 

– გთხოვთ,  ორჰან  ბეი,  არ  დაივიწყოთ:  მუზეუმის  არსი  ის  არის, რომ  საგამოფენო დარბაზის, 
ყველა  ექსპონატისა  და ვიტრინის  თავიდან ბოლომდე  ნახვა და აღქმა შეგეძლოს. – ამბობდა 
ქემალ ბეი. – თუკი დამთვალიერებელი ნებისმიერი წერტილიდან დაინახავს ყველა ექსპონატს, 
ანუ მთელ ჩემს თავგადასავალს, იგი დროის შეგრძნებას დაკარგავს. ეს არის ცხოვრებაში 
ყველაზე  ძლიერი მანუგეშებელი. გულით შექმნილი საუკეთესო მუზეუმები იმიტომ კი არ  გვედება 
მალამოდ, რომ ძველ ნივთებს ვხედავთ, არამედ იმიტომ, რომ ისინი დროის შეგრძნებას 
გვაკარგვინებენ. ძალიან გთხოვთ, წიგნში ესეც აღნიშნეთ. ნურც იმას  დამალავთ, თუ როგორ 
გაწერინებდით ამ წიგნს ან თავად როგორ წერდით..  რომანის შავი პირი და თქვენი ჩანაწერები 
მუშაობის დასრულების შემდეგ, გთხოვთ, არ გადაყაროთ. ყველაფერს რომ მორჩებით, მათაც 
გამოვფენ. კიდევ დიდი დრო   გჭირდებათ დასამთავრებლად? წიგნის წამკითხველებს, 
აუცილებლად მოუნდებათ თქვენსავით ფუსუნის თმის, ტანსაცმლისა და პირადი ნივთების ნახვა 
და აქ მოვლენ. მინდა, რომანის ბოლო გვერდზე რუკა დაბეჭდოთ, რომ დაინტერესებულებმა 
სტამბოლის ქუჩებში მუზეუმის პოვნა ფეხით სიარულით შეძლონ. ვინც ჩვენი ისტორია იცის, ქუჩაში 
სეირნობისა და სტამბოლის ხედებით ტკბობისას აუცილებლად ფუსუნი გაახსენდება. ჩვენი წიგნის 
მკითხველისათვის მუზეუმში ერთჯერადი შემოსვლა უფასო უნდა იყოს. ამისათვის, კარგი იქნება, 
წიგნში ბილეთი ჩავდოთ. როგორც კი კარისკაცი დაინახავს, რომ მუზეუმის სტუმარს ხელში წიგნი 
უჭირავს, ბილეთს სპეციალურ ბეჭედს დაარტყამს და შენობაში უფასოდ შემოუშვებს. 

– ბილეთი სად ჩავდოთ? 

– აი, აქვე! უმანკოების მუზეუმი 

ერთჯერადი შესვლისათვის 

– დიდი მადლობა. ბოლო გვერდზე კი სახელების ჩამონათვალი გავაკეთოთ, ორჰან ბეი, 
თქვენთან საუბრისას აღმოვაჩნე, რამდენ ადამიანს სცოდნია ჩემი  თავგადასავალი, ნაცნობების 
რა დიდი წრე მყოლია. ზოგის სახელი ძლივს გავიხსენე. 

ქემალ ბეის არ სიამოვნებდა, როდესაც მის მონათხრობში აღწერილ პირებს ვუკავშირდებოდი, 
მაგრამ მიმაჩნდა, რომ, როგორც მწერალი, სხვაგვარად ვერ მოვიქცეოდი. ხანდახან 
ინტერესდებოდა, რა მითხრა ამა თუ იმ პირმა მასზე ან იმ დროს როგორ ცხოვრობდა და რა 
საქმიანობას ეწეოდა. უკვირდა, რატომ ვიჩენდი მათ მიმართ ასეთ ყურადღებას. 

მაგალითად, ვერ გაიგო, თუ რატომ მივწერე წერილი „სათსათის“ კაისერის ფილიალის 
ხელმძღვანელ აბდულქერიმს და რატომ ვთხოვე შეხვედრა, როცა   სტამბოლში ჩამოვიდოდა. 
აბდუქერიმს „სათსათისათვის“ თავი დაუნებებია და ოსმანისა და თურგაი ბეის ერთობლივი 
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ფირმის „თექიაინის“ კაისერის წარმომადგენელი გამხდარა. ქემალ ბეის თავგადასავალზე ისე 
მელაპარაკა, როგორც რაღაც სამარცხვინო ფაქტსა და „სათსათის“ 

  

გაკოტრების მიზეზზე. 

მოვძებნე ქალის უარყოფითი როლების შემსრულებელი სუჰენდან ილდიზი  („ცბიერი“ 

სუჰენდანი), რომელიც ქემალმა ბარ „ფელურში“ გაიცნო და დაუმეგობრდა. 

– ქემალ ბეი ერთი მარტოსული ადამიანი იყო. სხვებივით მეც ვხვდებოდი, ფუსუნი რომ უყვარდა, 
თუმცა არ მეცოდებოდა, რადგანაც ვერ  ვიტან  მდიდრებს,   რომლებიც კინოინდუსტრიაში 
ლამაზი ქალების გამო მოდიან. – მითხრა „ცბიერმა“  სუჰენდანმა და შემდეგ დასძინა: – ძალიან 
შემეცოდა ფუსუნი. როგორ უნდოდა ფილმში გადაღება და მსახიობობა. ისე, ვარსკვლავი რომ 
გამხდარიყო, იმ მგლების ხროვაში ცხოვრებას მაინც ცუდად დაამთავრებდა. მიკვირდა, 
ფუსუნისნაირი ქალი  როგორ გაჰყვა ცოლად იმ გასიებულ ფერიდუნს. 

გახსოვთ ალბათ, ბარ „ფელურში“ საღამოობით თავის შვილიშვილს სამი ფერის ძაფით ჯემპრს 
რომ უქსოვდა. შვილიშვილი უკვე ოცდაათი წლისა გამხდარიყო, ხოლო დიდედას 
მონაწილეობით ფილმებს რომ უყურებდა, სიცილით იგუდებოდა და   კინოფილმში მხოლოდ 
იმდროინდელი სტამბოლის სიდუხჭირე აკვირვებდა. 

ერთ დროს ნიშანთაშიში თმას მეც დალაქ ბასრისთან ვიკრეჭდი. იმავე ადგილას მუშაობდა, 
მაგრამ ქემალზე მეტი პატივისცემითა და მოწიწებით მამამის მუმთაზ ბეიზე მესაუბრა. ცხონებული 
მუმთაზ ბეი, მხიარული, ხალისიანი, ხელგაშლილი და კეთილი ადამიანი იყოო, მითხრა. დალაქ 
ბასრის ახალი არაფერი უთქვამს. მნიშვნელოვანი ვერაფერი შევიტყვე აგრეთვე ფიჩ ჰილმისა და 
მისი მეუღლის, ნესლიჰანის, ჰაიალ ჰაიათისა და ბარ „ფელურის“  სხვა  სტუმრების,  სალიჰ  
სარილისა და  ქენანისგანაც. ბეშიქთაშის ერთ ქუჩაზე, ინჟინერ მეუღლესა და ოთხ შვილთან   
(უფროსი უკვე უნივერსიტეტის სტუდენტი გამხდარიყო) ერთად ცხოვრობდა ფუსუნის მეზობელი 
აილა, რომელსაც ქემალს უმალავდა. მასაც შევხვდი და გავესაუბრე. ფუსუნი ძალიან მიყვარდა, 
მისი ხუმრობები და მასთან საუბარი ისე მომწონდა, რომ  ვბაძავდი  კიდეც,  მაგრამ სამწუხაროდ, 
რომ მინდოდა, ისე ვერ დავმეგობრდითო. 

– ორივენი გამოვეწყობოდით და სასეირნოდ ბეიოღლუში მივდიოდით, ხშირად კინოშიც 
შევდიოდით. ჩვენი ერთი უბნელი კინოდარბაზში ადგილის მიმთითებლად  მუშაობდა, ამიტომაც 
კინოთეატრ „დორმენში“ თითქმის ყველა პრემიერას  ვესწრებოდით. იქიდან გამოსულები სადმე 
სენდვიჩსა და აირანს მივირთმევდით და ერთმანეთს მამაკაცებისგან ვიცავდით. ზოგჯერ 
„ვაკოში“, ან  რომელიმე    პრესტიჟულ მაღაზიაში ნამდვილი მყიდველებივით შევდიოდით, 
ტანსაცმელს   ვისინჯავდით და ასე ვერთობოდით. სიცილისას ან კინოს ყურებისას ფუსუნს   
ხანდახან სრულიად უმიზეზოდ ხასიათი უფუჭდებოდა და ჩაფიქრდებოდა, მაგრამ  ნაღველის 
მიზეზს არ მიმხელდა. მთელმა უბანმა იცოდა, ქესქინების ოჯახში მდიდარი ნათესავი ქემალი რომ 
დადიოდა, მას ყველა უცნაურად მიიჩნევდა, თუმცა მათ სიყვარულზე არავინ ლაპარაკობდა. 

აილამ, სხვა ჩუქურჯუმელებივით, არ იცოდა, წლების წინ რა ურთიერთობა ჰქონდა ფუსუნს 
ქემალთან. იმ დროს კი, მე რომ შევხვდი, ძველ უბანთან საერთოდ აღარაფერი აკავშირებდა. 
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„თეთრ მიხაკს“, როგორც იქნა, დაუფასდა ოცწლიანი შრომა და ერთ-ერთი დიდი გაზეთის 
ყოველდღიური დამატების ხელმძღვანელად დააწინაურეს, თან    ყოველთვიურ ჟურნალსაც 
რედაქტორობდა, სადაც ძირითადად ადგილობრივი   კინომსახიობების სკანდალურ და 
სასიყვარულო თავგადასავლებს ბეჭდავდა. თავისი  ჭორ-მართალით არაერთი ადამიანი 
გაანაწყენა, ზოგს ცხოვრებაც კი დაუნგრია, მაგრამ როგორც ზოგადად ჟურნალისტებს სჩვევიათ, 
ვითომ არც კი ახსოვდა, რა დაწერა ქემალზე. მასთან მხურვალე მოკითხვა დამაბარა. ამ ბოლო 
დრომდე შიგადაშიგ  ტელეფონით ეხმიანებოდა თურმე ვეჯიჰე ჰანიმს, რომელიც ასევე თბილად 
მოიკითხა. ზუსტად ვერ გაიგო ჩემი სტუმრობის მიზეზი და ჩათვალა, რომ კომერციულ წიგნს 
ვწერდი მსახიობებზე. ამიტომაც, თუ რამეში დაგჭირდეთ თქვენს სამსახურში მიგულეთო, 
დამპირდა. ბოლოს მეგობრულად მითხრა: – იცით,  ერთ  დროს  ცნობილ    ვარსკვლავ 
ფაფათიას პროდიუსერ მუზაფერთან წარუმატებელი ქორწინებიდან    დარჩა ქალიშვილი, 
რომელიც  ახლა,  სრულიად ახალგაზრდა, გერმანიაში ერთ-ერთი დიდი ტურისტული ფირმის 
მეპატრონეა. 

  

ფერიდუნი კინოსამყაროს ჩამოშორებოდა და ძალიან წარმატებული სარეკლამო ფირმის 
მფლობელი გამხდარიყო. როცა გავიგე,  რომ თავისი  ახალი ფირმისთვის  „ცისფერი წვიმა“ 
დაერქმია, ვიფიქრე, ახალგაზრდობის ოცნებებისთვის თავი მაინც ვერ დაუღწევია- მეთქი. მაგრამ 
მისთვის  იმ არგადაღებულ  ფილმზე  არაფერი  მიკითხავს. ფერიდუნი იღებდა სარეკლამო 
ფილმებს, როგორც წესი დროშებით და ფეხბურთით და ხაზგასმით აღნიშნავდა, თურქული 
პროდუქციის წარმატების მთელ  მსოფლიოს ეშინიაო. ფუსუნის მოსაგონებლად ქემალ ბეი 
მუზეუმს რომ ქმნიდა, იცოდა, მაგრამ წიგნზე პირველად ჩემგან გაიგო. თავის სიყვარულზე 
გულახდილად მესაუბრა. 

– ცხოვრებაში ერთადერთხელ მიყვარდა, მაგრამ ფუსუნი ზედაც არ მიყურებდა და დიდი 
ტკივილი გადავიტანე. ამიტომაც, ჩვენი დაქორწინების შემდეგ მსგავსი რამ რომ აღარ განმეცადა, 
ყველანაირად ვცდილობდი, ფუსუნი აღარ მყვარებოდა. ისიც კარგად ვიცოდი, რომ ფუსუნი 
ცოლად იმიტომ გამომყვა, რომ სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა. 

მომხიბლა მისმა უშუალობამ და გულახდილობამ. შესანიშნავად მოწყობილი ოფისი ჰქონდა. 
დამშვიდობებისას მთხოვა, ქემალ ბეი მომეკითხა, შემდეგ კი მკაცრი გამომეტყველება მიიღო და 
გამაფრთხილა: – იცოდეთ, ფუსუნზე რამე ცუდს თუ დაწერთ, ჩემთან გექნებათ საქმე, ორჰან ბეი. 

შემდეგ ისევ ძველებური იერით მთხოვა, ნება მომეცით, ლიმონათის კომპანია „მელთემის“ 
ახალი პროდუქტის, „ბორას“ რეკლამაში თქვენი წიგნის „ახალი  სიცოცხლის“ პირველი 
წინადადება გამოვიყენოო. 

ჩეთინ ეფენდიმ საპენსიო პრემიით ტაქსი იყიდა, რომელიც სხვა მძღოლისათვის ჰყავდა 
მიქირავებული. ზოგჯერ, ასაკის მიუხედავად, სტამბოლის ქუჩებში თავადაც მართავდა მანქანას. 
ერთმანეთს ბეშიქთაშიში ტაქსის გაჩერებაზე შევხვდით. ბევრი მელაპარაკა ქემალის ბავშვობასა 
და ახალგაზრდობაზე. 

– დღემდე არ შეცვლილა. ისეთი ოპტიმისტი იყო, ცხოვრების ყოველი წამი უყვარდა და მთელი   
სამყაროსა   და   ყოველი    ადამიანისადმი  უშუალო    დამოკიდებულებით გამოირჩეოდა. ჰოდა, 
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ალბათ უცნაურია, ამისთანა კაცმა მთელი ცხოვრება ნაღველსა და დარდში რომ გაატარა. 
მაგრამ ფუსუნი რომ გცნობოდათ,  არ გაგიკვირდებოდათ და მიხვდებოდით, რომ ქემალს 
ფუსუნი სწორედ იმიტომ  შეუყვარდა, რომ სიცოცხლეს ეტრფოდა. ფუსუნი და ქემალი ორივე 
არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო და ერთმანეთსაც ძალიან უხდებოდნენ, მაგრამ, სამწუხაროდ, 
ალაჰმა მათი ერთად ყოფნა არ ისურვა. ჩვენ კი ვინ მოგვცა მისი განსჯის უფლება. 

ხანგრძლივი მოგზაურობიდან დაბრუნებულ ქემალ ბეის რომ შევხვდი, ნანახ მუზეუმებზე 
მესაუბრა. შემდეგ მე მოვუყევი ჩემი და ჩეთინის საუბარი. განსაკუთრებით დეტალურად გადავეცი, 
როგორ დაახასიათა ფუსუნი. 

– ორჰან ბეი, მუზეუმის დამთვალიერებლები ერთ დღესაც ჩემს ისტორიას გაიგებენ და 
მიხვდებიან, როგორი ადამიანი იყო ფუსუნი. – მითხრა და სასმელი დამისხა.  მასთან ერთად 
დალევა უკვე ძალიან მსიამოვნებდა. – როდესაც თითოეულ ვიტრინას, ყუთსა და ექსპონატს 
დაათვალიერებენ, იგრძნობენ, რვა წლის განმავლობაში    როგორი აღფრთოვანებით 
ვუცქერდი ვახშმობისას ფუსუნის ხელისა და მკლავების მოძრაობებს, მის გაღიმებას, როგორ 
ყურადღებით ვაკვირდებოდი სიგარეტის  მოწევის, ჩაქრობის, ჩანგლისა და კოვზის დაჭერის 
მანერებს.. ყველაფერი მაინტერესდებდა, ცხვირსახოცები, თმის სამაგრები თუ ფეხსაცმელი (უცებ 
მომინდა  მეთქვა, რა ვიცი, ქემალ ბეი, ფუსუნის საყურე კი ვერ შეამჩნიეთ-მეთქი, მაგრამ თავი 
შევიკავე). ამ ნივთებს რომ ნახავენ, ჩემი სიყვარულის სიდიდესა და სიფაქიზეს  გაიგებენ.. უკვე 
დროა, წიგნი დაამთავროთ. დაწერეთ, რომ მუზეუმის ვიტრინები მკრთალი შუქით უნდა იყოს 
განათებული. სტუმრები ექსპონატების დათვალიერებისას  ჩემი და ფუსუნის სიყვარულისადმი 
პატივისცემით განიმსჭვალებიან და თავიანთ მოგონებებს ჩვენს სიყვარულს შეადარებენ. 
მუზეუმში არამც და არამც არ უნდა იყოს ხალხმრავლობა. მინდა, რომ დაინტერესებულმა პირმა 
კარგად შეიგრძნოს ჩემი კოლექცია, ფუსუნის პირადი ნივთები იქნება თუ სტამბოლის იმ ქუჩების 
ფოტოსურათები, სადაც მე და ფუსუნი დავსეირნობდით ხელიხელჩაკიდებული. ვკრძალავ 

„უმანკოების მუზეუმში“ ერთდროულად ორმოცდაათზე მეტი სტუმრის ყოფნას. ჯგუფებმა 

  

და სკოლებმა წინასწარ უნდა შეგვითანხმონ დრო. დასავლეთში მუზეუმების 
დამთვალიერებელთა რაოდენობა დღითიდღე იზრდება, ორჰან ბეი. გახსოვთ ალბათ ის დრო, 
როდესაც კვირადღეს მთელი ოჯახით მანქანაში ვსხდებოდით და ბოსფორის სრუტეზე 
ვსეირნობდით. ამჟამად ევროპელთა ოჯახები კვირაობით დიდ მუზეუმებში დადიან. ისინი 
მუზეუმის რესტორნებში მიირთმევენ და მხიარულობენ, როგორც ჩვენ ვვახშმობდით ხოლმე 
კვირა საღამოს ბოსფორის სრუტეზე. პრუსტს ერთგან უწერია, დეიდაჩემის გარდაცვალების 
შემდეგ მისი ავეჯი ერთ საროსკიპოს მივყიდე და, როდესაც იქ მივდიოდი და დეიდას 
სავარძლებსა და მაგიდებს ვხედავდი, ვგრძნობდი, რომ ისინი ტიროდნენო. ასეა, ორჰან ბეი, 
კვირაობით ხალხმრავლობით შეწუხებული ექსპონატები ქვითინებენ. თუმცა ჩემს მუზეუმში 
ნივთების უმეტესობას ადგილმდებარეობა არ შეუცვლია. ვაითუ ჩვენმა უკულტურო მდიდრებმა 
დასავლეთის მუზეუმების მოდის მიბაძვით რესტორნიანი ხელოვნების მუზეუმები გახსნან. ეს 
მაშინ, როცა მხატვრობაში ნაციონალური გემოვნება, განათლება და ნიჭი არა გვაქვს. თურქმა 
ხალხმა თავის მუზეუმებში დასავლეთის ტილოების მიბაძვით შექმნილი ნახატები კი არა, 
საკუთარი ცხოვრება უნდა დაათვალიეროს. ჩვენმა მუზეუმმა თურქ მდიდრებს ჩვენი ყოფა უნდა 
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უჩვენოს და არა დასავლეთელობაზე ოცნება. ორჰან ბეი, ეს მუზეუმი ჩემი და ფუსუნის ცხოვრების 
დეტალებზეა აგებული. თქვენთვის სიტყვაც არ მითქვამს ტყუილი. შეიძლება, მკითხველებისა და 
მუზეუმის დამთვალიერებლებისათვის ზოგიერთი ნაწილი გასაგები არ იყოს, რადგანაც 
მიუხედავდ იმისა, რომ ჩემი ამბავი და ცხოვრება მთელი სულითა და გულით დაწვრილებით 
გიამბეთ, თავადაც არ ვიცი, ყველაფერი სწორად მესმის თუ არა. ყოველივე ამაზე მომავალ 
მეცნიერებს ჩვენი მუზეუმის ჟურნალ „უმანკოებაში“  შეუძლიათ სტატიების დაბეჭდვა. დაე, მათგან 
შევიტყოთ, თუ რა ორგანული კავშირი  არსებობდა ფუსუნის თმის სამაგრებს, ჯაგრისებს და დიდი 
ხნის წინ მკვდარ იადონ ლიმონს შორის. ჩვენი სიყვარული, ტკივილი, საღამოობით ვახშმობისას  
ერთმანეთისთვის თვალებში ყურება, პლაჟებსა და კინოთეატრებში ხელჩაკიდებით  სეირნობა 
და ჩვენს მომავალ ბედნიერებაზე ოცნება მომავალი თაობის      დამთვალიერებლებს შეიძლება 
გაზვიადებულად ეჩვენოთ და ამიტომაც დარაჯებს  ვთხოვ, ყველას აუხსნან, რომ ეს ყოველივე 
სიმართლეა. მაგრამ არ იჯავრო. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს სიყვარულს მომავალი თაობა 
ძალიან კარგად გაიგებს და სწორადაც შეაფასებს. ეჭვი არ მეპარება, რომ ორმოცდაათი წლის 
შემდეგაც კი, კაისერიდან ავტობუსით ჩამოსული უნივერსიტეტის მხიარული სტუდენტები, რიგში 
გამწკრივებული ფოტოაპარატიანი იაპონელი ტურისტები, მუზეუმში შეთხვევით    მოხვედრილი  
ქალები,  იმ   დროის   სტამბოლის   ბედნიერი შეყვარებულები  ფუსუნის ტანსაცმლის, 
სამარილეების, საათების, რესტორნის მენიუების, სტამბოლის   ძველი  ფოტოების,  ჩვენი  
საერთო  სათამაშოებისა  და  მუზეუმის  სხვა ექსპონატების დათვალიერების შემდეგ ჩვენს 
სიყვარულსა და ცხოვრებას გაიგებენ და გულით განიცდიან. „უმანკოების  მუზეუმში“  მოსულ  
სტუმრებს საშუალება   ექნებათ, დაათვალიერონ დროებითი გამოფენები, რომელსაც 
მოაწყობენ     მეძველმანე კოლექციონერები, „საზოგადოების“ შეხვედრების დროს გაცნობილი   
ჩემი უცნაური ნაცნობ-მეგობრები, რომლებიც  გემების ფოტოსურათებს,    ლომონათის 
ბოთლებს, ასანთის კოლოფებს, საფოსტო ბარათებსა და მსახიობებისა და გამოჩენილი 
ადამიანების სურათებს აგროვებენ. მინდა, რომ ამ გამოფენებისა და  კოლექციების ისტორიებიც 
კატალოგებსა და რომანში აისახოს. ექსპონატების  დამთვალიერებლები ქემალისა და ფუსუნის 
ისტორიას „ლეილასა და მაჯნუნის“    მსგავსად, მხოლოდ სასიყვარულო თავგადასავლად კი არ 
აღიქვამენ, არამედ  მიხვდებიან, რომ ეს ერთი კონკრეტული საზოგადოებისა და ადგილის, 
კერძოდ, სტამბოლის ისტორიაცაა. ორჰან ბეი, ერთ ჭიქა არაყს კიდევ ხომ არ მიირთმევთ? 

ჩვენი რომანის გმირი, მუზეუმის დამაარსებელი ქემალ ბასმაჯი, 2007 წლის 12 აპრილს, ფუსუნის 
დაბადების ორმოცდამეათე წლისთავზე, სამოცდაორი წლის ასაკში გამთენიისას ძილში 
გარდაიცვალა ინფაქტის შედეგად მილანში, სასტუმრო „Grand Hotel de  Milan“-ის მის საყვარელ 
ოთახში, რომელიც „ვია მანძონის“ გადაჰყურებს. თავისი  სიცოცხლის მანძილზე იგი 5723 
მუზეუმში იყო. ქემალ ბეი მეუბნებოდა, ჩემი  ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი ხუთი 
მუზეუმიდან ერთ-ერთი „Bagatti  Valsecchi“-აო და, როგორც კი საშუალება მიეცემოდა, მის 
სანახავად მილანში  ჩადიოდა. ჩვენი ბოლო შეხვედრისას ჩანიშნულებს გადავხედე: „1) მუზეუმები 
დასათვალიერებლად კი არა, განსაცდელად და შესაგრძნობად იქმნება; 2) თუკი   ექსპონატებს 
შევიგრძნობთ, მაშინ ისინი სულის კოლექციას ქმნიან; 3) კოლექციის გარეშე მუზეუმს კი არ 
მივიღებთ, არამედ  უბრალოდ 
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საგამოფენო სახლს“. მე-19 საუკუნეში ორმა ძმამ მე-16 საუკუნის  რენესანსის  სტილში მოაწყო 
თავისი სახლი, რომელიც მე-20 საუკუნეში მუზეუმად გადააკეთეს.  ქემალ ბეი მეუბნებოდა, ეს 
მუზეუმი იმით არის ღირსშესანიშნავი, რომ მისი ექსპონატები (ანუ ძველი საწოლები,   ლამპები,   
რენესანსის    სარკეები,   სამზარეულოს     ჭურჭელი)    ძმების ყოველდღიური საყოფაცხოვრებო 
ნივთებისგან შედგებაო. 

პანაშვიდი თეშვიქიეს მეჩეთში გაიმართა და მასში მონაწილეობა მიიღო ამ წიგნში 
ჩამოთვლილმა თითქმის ყველა პირმა. ქემალის დედა, ვეჯიჰე ჰანიმი, მეჩეთს რომ გადაჰყურებს, 
იმ აივნიდან უყურებდა გასვენებას. თავის ვაჟიშვილს მხურვალედ დასტიროდა და მის ცრემლიან 
თვალებს ჩვენ, ეზოში მდგარნიც კი, კარგად ვხედავდით.. 

ქემალ ბეიმ არ ისურვა, რომ მის ზოგ ახლობელს შევხვედროდი. გასვენების შემდეგ კი უცნაური, 
მაგრამ ლოგიკური თანმიმდევრობით, თითოეული მათგანი დამიკავშირდა და შეხვედრა 
მთხოვა, რასაც იმას უნდა ვუმადლოდე, რომ ნიშანთაშის წრეში გავრცელებული იყო აზრი, 
თითქოს მე ჩემს წიგნებში ყველას მწარედ ვაკრიტიკებდი. სამწუხროდ, გავრცელებული იყო 
ჭორები და ბრალდებები, თითქოს მარტო დედაჩემის, ჩემი უფროსი ძმის, ბიძაჩემისა და მისი 
ოჯახის უარყოფით მხარეებს კი არ ვაჩვენებდი, არამედ სააშკარაოზე გამომყავდა ნაშანთაშის 
მრავალი პატივცემული ოჯახიც, მაგალითად ჯევდეთ ბეი და მისი ვაჟიშვილები, ჩემი მეგობარი 
პოეტი კა, ცნობილი ჟურნალისტი- მწერალი ჯელალ სალიქი, რომლითაც აღფრთოვანებული 
ვიყავი და რომელიც მოკლეს.. ასევე, მაღაზიის მეპარტონე ალადინისა და მრავალი სხვა 
სახელწიფო თუ რელიგიურ პირის მანკიერ მხარეებს ვხდიდი ფარადას. ზაიმსა და სიბელს ჩემი 
წიგნები წაკითხული არ ჰქონიათ, მაგრამ თურმე მაინც ეშინოდათ ჩემი. ახლა ზაიმი გაცილებით 
მდიდარი იყო. მართალია, ლიმონათი „მელთემი“ ბაზარზე აღარ არსებობდა, მაგრამ თავად  
ფირმა ძველებურზე მძლავრად ფუნქციონირებდა. ბებექში მიმიწვიეს, საუცხოო სახლში  ხედით 
ბოსფორის სრუტეზე და არაჩვეულებრივად გამიმასპინძლდნენ.   თავდაპირველად მითხრეს, 
ძალიან გავამაყდით, როდესაც გავიგეთ, რომ ქემალ ბეის  ცხოვრებზე წერთ წიგნს (ფუსუნის 
ახლობლები ამბობდნენ, წიგნი ფუსუნზეაო), მაგრამ უფრო უპრიანი იქნება, წიგნი ტენდენციური 
რომ არ გამოგივიდეთ, ჩვენც თუ მოგვისმენთო. 

თხრობა შემთხვევითი შეხვედრის შესახებ მოყოლით დაიწყეს. სიკვდილის წინა დღეს, 11 
აპრილს, ქემალ ბეის მილანში ქუჩაში გადაჰყრიან (თავდაპირველად ისიც კი ვიფიქრე, ამის 
სათქმელად დამიძახეს-მეთქი). ჩვენთან ერთად ვახშმობდნენ მათი ლამაზი, ჭკვიანი 
ქალიშვილები ოცი წლის გული და თვრამეტი წლის ებრუ. თურმე მთელი ოჯახით არდადეგებზე 
სამი დღით მილანში წასულან. იმ დღეს ქუჩაში სეირნობდნენ და მაღაზიის ვიტრინებს 
ათვალიერებდნენ, ხელში კი ფორთოხლის, მარწყვის, ნესვის ბურთულებიანი ფერად-ფერადი 
ნაყინი ეჭირათ და სწორედ ამ დროს შეუმჩნევია ქემალს გული, რომელიც დედამისის ასლი იყო 
და გაოცებულს დაუძახია: – სიბელ, სიბელ!  გამარჯობა, ვერ მიცანი? ქემალი ვარ. 

– გული ზუსტად ისეთივეა, როგორიც ოცი წლის ასაკში ვიყავი. თანაც ძველებური ნაქსოვი 
მოსასხამი ეცვა, ახალგაზრდობაში რომ ვატარებდი, ისეთი. – მითხრა სიბელმა და ამაყად 
გაიღიმა. – ქემალი ძალიან დაღლილი, მოტეხილი, მოუვლელი და განადგურებული იყო. ორჰან 
ბეი, ასეთი რომ დავინახე, ძალიან, ძალიან მეწყინა. მარტო მე კი არა, ზაიმმაც გულით განიცადა. 
ერთ დროს რომ ვიცნობდი და ვისზედაც „ჰილტონში“ დავინიშნე, ის მხიარული, ცხოვრებაზე 
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შეყვარებული, მხიარული ქემალი სადღაც გამქრალიყო. ჩვენ წინ ცხოვრებას მოწყვეტილი, 
მოღუშული, პირში სიგარეტგაჩრილი მოხუცი იდგა. გულს თავად რომ არ გამოსცნაურებოდა, 
ჩვენ ვერ ვიცნობდით, ისე იყო მოტეხილი და დაბერებული. მართლა ძალიან შემეცოდა და  
მეწყინა. თანაც ვინ იცის, ბოლოს რამდენი წლის წინ მყავდა ნანახი. 

– ბოლოს რეტორან „ფუაიეში“ ისადილეთ ერთად, მას შემდეგ კი ზუსტად ოცდათერთმეტი წელი 
გავიდა. – ვუპასუხე. 

შემაშფოთებელი სიჩუმე ჩამოვარდა. 

– ჩანს, თქვენთვის ყველაფერი მოუყოლია. – მითხრა ცოტა ხნის შემდეგ სიბელმა მწარედ. ამ 
სიჩუმის დროს მეგონა მივხვდი, რის თქმა უნდოდათ სინამდვილეში: მკითხველისთვის 

  

მომეთხრო, რომ სიბელი და ზაიმი ძალიან კარგად, ლამაზად და ბედნიერად ცხოვრობდნენ. 

მაგრამ როდესაც გოგონები ოთახიდან გავიდნენ, შევატყვე, რომ ცოლ-ქმარმა ჩემთან შეხვედრა 
სხვა რამის სათქმელად მოინდომა. ყველანი კონიაკს ვწრუპავდით. სიბელმა მეორე ჭიქა დაისხა 
და ვიდრე ზაიმი რამეს იტყოდა, გულახდილად მითხრა. 

–1975 წლის ზაფხულის ბოლოს ქემალმა თავისი ავადმყოფობა გამიმხილა –  მითხრა, რომ 
ფუსუნი ჰყავდა აკვიატებული. შემეცოდა ჩემი საქმრო. მართლაც გულით მინდოდა 
დავხმარებოდი. ორჰან ბეი, ამიტომ ჩემს აგარაკზე ანადოლუჰისარიში   ერთი თვე 
(სინამდვილეში სამი თვე) ერთად ვიცხოვრეთ. თუმცა ეს ახლა უკვე ვის  აინტერესებს.. 
დღევანდელი ახალგაზრდები ქალიშვილობასა და ასეთ რამეებზე  ყურადღებას აღარ 
ამახვილებენ (არც ეს იყო მართალი). მაგრამ იმ დღეების გახსენება ძალიან უხერხულ 
მდგომარეობაში მაგდებს და თავს დამცირებულად ვგრძნობ. ამიტომაც გთხოვთ, წიგნში ამაზე 
ნურაფერს დაწერთ.. შეიძლება ეს დღეს  უკვე არააქტუალურია, მაგრამ ამაზე ჭორაობა ჩემს 
საუკეთესო მეგობარს,  ნურჯიჰანსაც კი ვერ ვაპატიე და დავშორდით. ბავშვები კი გამიგებენ, 
მაგრამ მათი  მეგობრები.. ხომ ვიცი, ამ ყველაფერს ათასგვარი კუდი გამოებმება.. ამიტომაც 
გთხოვთ, ნუ გვაწყენინებთ.. 

ზაიმმა მითხრა, ქემალი ძალიან მიყვარდა, არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო, ხშირად 
მენატრებოდა მასთან მეგობრობაო. 

– ამბობენ, ქემალმა  ფუსუნ ჰანიმის ყველა  ნივთი მოაგროვა და  მუზეუმი  დააარსაო, მართლია? 
– მკითხა ზაიმმა ნახევრად გაკვირვებული და თანაც შიშნარევი ტონით. 

– დიახ. მე კი, ჩემი წიგნით, ამ მუზეუმს გავუწევ რეკლამას. 

კიდევ ბევრი ვისაუბრეთ და მათგან ძალიან გვიან წამოვედი. თავი ქემალის ადგილას 
წარმოვიდგინე. ცოცხალი რომ ყოფილიყო და სიბელთან და ზაიმთან ურთიერთობა ჰქონოდა 
(ეს შესაძლებელი იყო), მათგან წამოსვლისას ნაწილობრივ ალბათ მასაც ჩემსავით 
დაეუფლებოდა ბედნიერებისა და თანაც დანაშაულის შეგრძნება იმის გამო, რომ ამ ცხოვრებას 
მარტო მიუყვებოდა. 
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– ორჰან ბეი, – მითხრა ზაიმმა კარებთან. – გთხოვთ, სიბელის თხოვნა გაითვალისწინოთ. ჩვენ კი, 
ფირმა „მელთემს“, გვინდა, მუზეუმს დავეხმაროთ. 

იმ ღამით მივხვდი, რომ ამაო იყო სხვა თვითმხილველებთან და მოწმეებთან ლაპარაკი, 
რადგანაც მინდოდა, ქემალ ბეის ისტორია ისე დამეწერა, როგორც თავად მიამბო, და არა 
სხვების თვალით. 

ამ განწყობით მილანში წავედი. იმ დღეს, როდესაც ქემალ ბეის სიბელი, ზაიმი და მათი შვილები 
შეხვდნენ, ძალიან განერვიულებულა, რადგანაც მუზეუმი „Bogatti  Valsecchis“ ნახევრად 
დანგრეული დახვედრია. ჩემი თვალით ვნახე ეს მუზეუმი და გავოცდი, როდესაც აღმოვაჩინე, 
რომ მუზეუმს, შემოსავალი რომ ჰქონოდა, შენობის  ნაწილი ცნობილი ბრენდის, „ჯენი 
კოლონისთვის“ მიუქირავებია. შავ უნიფორმაში  გამოწყობილ მცველ ქალებს თვალები 
ცრემლიანი ჰქონდათ: მმართველმა გვითხრა, ერთი თურქი დადიოდა ხშირად და ბოლო 
მოსვლისას ჩვენი მუზეუმის ამ მდგომარეობამ ძალიან დააღონაო. 

ამ უმნიშვნელო ამბავმაც კი შემახსენა, წიგნი ისე უნდა დამემთავრებინა, რომ ყური არავისთვის 
დამეგდო. ერთადერთი, ვის ნახვასა და მოსმენასაც ვისურვებდი, ფუსუნი იყო.. მაგრამ, ვიდრე მის 
ახლობლებს დაველაპარაკებოდი, მაინც შევხვდი რამდენიმე ადამიანს, რომლებიც დაჟინებით 
მოითხოვდნენ ჩემთან გასაუბრებას და ისიც მხოლოდ იმიტომ გავაკეთე, რომ უბრალოდ 
მინდოდა, მათთან ერთად მესადილა და სიამოვნება მიმეღო. 

ოსმანთან ვახშამი დიდხანს არ გაგრძელებულა. მთელი საღამო მმოძღვრავდა, რომ რომანის 
დაწერაზე ხელი ამეღო. 

– დიახ, ჩემი ცხონებული ძმის გამო გაკოტრდა ფირმა „სათსათი“, მაგრამ  მამაჩემის, ღმერთმა 
გაანათლოს მისი სული, მუმთაზ ბეის დაარსებული ყველა  ფირმა დღეს 

  

თურქეთის ექსპორტის ვარსკვლავია. რა თქმა უნდა, მტერი ბევრი გვყავს და ამგვარი წიგნი კი 
უამრავი ჭორის გუდას გაუხსნის პირს და წინასწარ ვიცი, რომ გული გვეტკინება. თუკი „ბასმაჯი 
ჰოლდინგი“ დაცინვის საგანი გახდება, ეს ევროპელების თვალშიც დასცემს ჩვენს პრესტიჟს. 

ამ საუბრის მიუხედვად, იმ საღამოსგან მხოლოდ კეთილი მოგონება დამრჩა. ბერინ ჰანიმმა კი 
სამზარეულოში ქმრისგან მალულად ქემალის ბავშვობის დროინდელი სათამაშო  ბურთულები 
გადმომცა. 

მამიდა ნასიბე ქემალ ბეიმ სიცოცხლეშივე გამაცნო. ქუიულუ ბოსთანის ქუჩაზე მასაც ვესტუმრე, 
თუმცა ახალი არაფერი შემიტყვია. ახლა უკვე „ერთადერთ სიძეს“  ქემალსაც დასტიროდა 
ფუსუნთან ერთად. მუზეუმი კი მხოლოდ ერთხელ ახსენა. 

–  ერთი  ძველი  კომშის  სახეხი  მქონდა.  მინდა,  მურაბა  გავაკეთო, მაგრამ  ვერსად ვპოულობ. 
მუზეუმში ხომ არ არის, ნეტავ? თუ ნახავთ, იქნებ შემდეგ   მოსვლაზე მომიტანოთ? 

კარებში დამშვიდობებისას კი მითხრა. 

– ორჰან ბეი, რომ გიყურებთ, ქემალს მაგონებთ. – ეს თქვა და ატირდა. 
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ფუსუნის უახლოესი მეგობარი, რომელმაც ყველა მისი საიდუმლო იცოდა და ვისაც 
არაჩვეულებრივად ესმოდა ქემალისა, ჯეიდა იყო. იგი თავის გარდაცვალებამდე ექვსი თვით 
ადრე გამაცნო ქემალმა. შეხვედრას იმანაც შეუწყო ხელი, რომ ქალბატონ ჯეიდას ძალიან 
უყვარდა რომანების კითხვა და ამის გამო თავად მოუსურვებია ჩემი გაცნობა. დაახლოებით 
ოცდაათი წლის ასაკის ორი ვაჟი ჰყავდა, ორივე დაოჯახებული ინჟინერი. ამაყად მიჩვენა თავისი 
შვიდი შვილიშვილისა და საყვარელი რძლების ფოტოები. მომეჩვენა, რომ მისი მდიდარი 
ასაკოვანი მეუღლე ცოტათი ნასვამი და ცოტაც გამოჩერჩეტებული იყო. მას არც ჩვენი 
გამასპინძლების ინიციატივა გამოუჩენია და არც ჩვენთან ერთად არყის დალევისა. 

ჯეიდამ ღიმილით გვიამბო, ჩუქურჯუმაში ქემალის პირველი სტუმრობისას აბაზანაში 
დატოვებული ცალი საყურე ფუსუნმა იმავე დღეს იპოვა, მაგრამ ქემალის გასამწარებლად 
ერთად მოვიფიქრეთ გვეთქვა, „რა საყურე, რის საყურეო“. ფუსუნის სხვა საიდუმლოების 
მსგავსად, ქემალს ესეც ჯეიდასგან ჯერ კიდევ წლების წინ შეუტყვია.  მე ქალბატონს ვუსმენდი, 
ქემალმა კი მხოლოდ მწარედ ჩაიცინა და შემდეგ ორივეს ჭიქები შეგვივსო. 

– ჯეიდა, – უთხრა ქემალ ბეიმ. – ფუსუნისგან ამბავს რომ ველოდებოდი,  ყოველთვის მაჩქაში, 
თაშლიქში გხვდებოდით. თქვენგან ფუსუნის ამბების მოსმენისას, დოლმაბაჰჩეს ხედით 
ვტკბებოდი. იმ დღეს ჩემს კოლექციას თვალი გადავავლე და აღმოვაჩინე, რომ უამრავი ასეთი 
ხედი მომიგროვებია. 

რაკიღა სიტყვა ფოტოსურათებზე ჩამოვარდა, ალბათ ნაწილობრივ ჩემი დამსახურებით, ჯეიდა 
ჰანიმმა ქემალ ბეის უთხრა, ამასწინათ ერთი ისეთი ფოტო ვიპოვე, რომელიც არ გინახავთო. 
ფოტოსურათმა ყველა აგვაღელვა. 1973 წლის სილამაზის ეროვნული კონკურსის ფინალურ 
საღამოს იყო გადაღებული და ზედ აღბეჭდილი იყო ფუსუნი, რომელსაც წამყვანი ჰაქან სეინქანი 
კულისებში ე.წ.  „კულტურის დარგში“  შეკითხვებს უსვამდა. როგორც ჩანს, ისიც 
აღფრთოვანებული იყო ფუსუნით. დღეს კი ეს მომღერალი ისლამისტური პარტიის დეპუტატი 
გამხდარა. 

– სამწუხაროდ, ორჰან ბეი, ვერც ერთმა ვერ ავიღეთ საპრიზო ადგილი, მაგრამ, როგორც 
ლიცეუმის ნამდვილ მოსწავლეებს  შეეფერებათ, იმ საღამოს მე  და  ფუსუნი იმდენს 
ვკისკისებდით, რომ სიცილისგან ცრემლები გვდიოდა. – თქვა  ჯეიდამ. – ეს ფოტოც ფუსუნს 
სწორედ ამ დროს გადაუღეს. 

როგორც კი ხის ჟურნალების მაგიდაზე დადებული ფოტოსურათი დაინახა, ქემალ ბეი 
გაფითრდა. ხმას ვეღარ იღებდა. 

რადგან ჯეიდას მეუღლეს არ სიამოვნებდა სილამაზის კონკურსზე საუბარი, ფუსუნის ფოტო იქ 
დიდხანს და დეტალურად ვერ დავათვალიერეთ. მაგრამ, როგორც ყოველთვის 

  

შეგნებულმა ჯეიდამ საღამოს ბოლოს სურათი ქემალ ბეის აჩუქა. 

ჯეიდას სახლიდან, მაჩქიდან გამოვედით და ორივენი უხმოდ გავუყევით ნიშანთაშის გზას. 
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– სახლამდე მიგაცილებთ. მე დღეს მუზეუმში არ დავრჩები, დედასთან წავალ თეშვიქიეში. გზად 
„მერჰამეთს“ რომ გავუარეთ, შეჩერდა და გამიღიმა. 

– ორჰან ბეი, თქვენი რომანი „თოვლი“ ბოლომდე წავიკითხე. პოლიტიკა არ მიყვარს და ამის 
გამო, არ გეწყინოთ და, ცოტა არ იყოს, თავს ძალა დავატანე. მაგრამ  ფინალი მომეწონა. მეც იმ 
რომანის მთავარი გმირივით მინდა, რომ მკითხველს  პირდაპირ გავესაუბრო. ხომ მაქვს ამის 
უფლება? წიგნს როდის დაამთავრებთ? 

– მხოლოდ თქვენი მუზეუმის დასრულების შემდეგ. – ვუპასუხე. ამგვარი  კითხვა-პასუხი უკვე ჩვენი 
ცნობილი ხუმრობა გახდა. – კი, მაგრამ,  რის თქმა   გინდათ   ბოლოს მკითხველისთვის? 

– მე იმ გმირივით  ვერ  ვიტყვი, რომ მკითხველს  შორიდან ჩვენი გაგება  გაუჭირდება. პირიქით, 
დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მუზეუმის  დამთვალიერებლები და წიგნის წამკითხველები 
კარგად გაგვიგებენ. ამიტომ სულ სხვა რამის თქმა მინდა. 

ეს თქვა, ჯიბიდან მაშინვე ამოიღო ფუსუნის ფოტოსურათი და აპარტამენტ „მერჰამეთის“ 

წინ, ქუჩის განათების შუქზე სიყვარულით დახედა. მეც გვერდით დავუდექი. 

– ხომ ძალიან ლამაზია? – მკითხა ზუსტად ისე, როგორც ოცდაათზე ცოტა მეტი ხნის წინ ჰკითხა 
მამამისმა.… 

ფუსუნს სურათზე შავი საცურაო კოსტიუმი ეცვა და გულზე 9 ნომერი ეწერა. გოგონას 
თაფლისფერ მკლავებს, არც ისე მხიარულ, უფრო სწორად, მოწყენილი სახესა და ჩამოსხმულ 
ტანს ფოტოს გადაღებიდან ზუსტად ოცდათოთხმეტი წლის შემდეგ ორივენი აღფრთოვანებით, 
სიყვარულითა და დიდი პატივისცემით დავცქეროდით. 

– ქემალ ბეი, ეს ფოტოსურათი აუცილებლად დადეთ მუზეუმში. – ვუთხარი. 

– გთხოვთ, არ დაივიწყოთ, თქვენი წიგნის ბოლოს რის თქმასაც ვაპირებ.. 

– არა, არ დამავიწყდება, გისმენთ.. 

ფუსუნის ფოტოსურათს დიდი გრძნობით აკოცა და პიჯაკის ჯიბეში ჩაიდო, შემდეგ 
გამარჯვებულმა გამიღიმა და მითხრა:  –  მინდა,  ყველამ  იცოდეს, რომ  უბედნიერესი ცხოვრება 
გავიარე. 

2001-2002, 2003-2008 
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სქოლიო 

1. სტამბოლის პრესტიჟული უბანი 
2. თურქ. ფოიე 
3. ჰარბიე - უბანი სტამბოლში 
4. ფადიშაჰი, ოსმალეთის იმპერიის მმართველი 1876-1909 წლებში 
5. ერთ-ერთი თურქული ბრენდი 
6. ქუთაჰია - თურქეთის რეგიონი, განთქმული კერამიკის წარმოებით.  
7. არაბ. მოწყალება, სათნოება 
8. რაიონი თურქეთში, ცენტრალურ ანატოლიაში 
9. თურქეთში ყველა საერო და სასულიერო დღესასწაულს ბაირამს უწოდებენ. 
10. პატივისცემით მიმართვა უფროსი ძმისადმი 
11. ფენერბაჰჩე - სტამბოლის ცნობილი საფეხბურთო კლუბი 
12. ხელგაშლილი 
13. სააგარაკო ადგილი სტამბოლთან ახლოს. 
14. 19 მაისს აღინიშნება ათათურქის ხსოვნის, ახალგაზრდობისა და სპორტის დღესასწაული. 
15. გასართობი ჟურნალი „კვირაძალი“ 
16. ცნობილი ზამთრის კურორტი ქ. ბურსასთან 
17. იონთუნჩი - მოქანდაკე 
18. აჩმის ტიპის თურქული კერძი 
19. რაიონი თურქეთში 
20. აირანი - დოს მსგავსი სასმელი 
21. „ვერცხლის ფოთლები“ 
22. „საღამო“ 
23. ემლაქჩი - მაკლერი 
24. აბდი იფექჩი - მეაბრეშუმე აბდი 
25. ქარაქოლი - პოლიცია 
26. ქუიულუ ბოსთანი - ჭებიანი ბოსტანი 
27. ახალი მეჩეთი 
28. ძველებური თავსაბურავი, რაზედაც ჩალმა ეხვეოდა 
29. ერთგვარი ბლითი 
30. სამთო-სათხილამურო კურორტი თურქეთში 
31. უბანი სტამბოლში 
32. „მწვანე ფიჭვი“ 
33. ათათურქის გარდაცვალების დღე 
34. პატივისცემით მიმართვა უფროსი დისადმი 
35. მუსლიმთა ლოცვად მოწოდება მინარეთიდან 
36. სულთანი, რომელმაც კონსტანტინოპოლი აიღო. 
37. მაწონი პიტნითა და კიტრით 
38. აღმოსავლური სიმებიანი საკრავი 
39. უბანი სტამბოლში 
40. უდიდესი ბაზარი - სავაჭრო ცენტრი სტამბოლში 
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