




პროცესი 
საკუთარი 
თავის ძიებისა



გა  მარ   ჯო  ბა, მე საკ   მა  ოდ მგრძ-
ნო  ბი  ა  რე ადა  მი  ა  ნი ვარ და ბავ   შ  -
ვო  ბი  დან დეპ   რე  სი  ის   კენ ვი  ყა  ვი 
მიდ   რე  კი  ლი. რომ გითხ   რათ, ამას 
ად   ვი  ლად ვუმ   კ   ლავ   დე  ბო  დი-   მეთ  -
ქი, არ ვიქ   ნე  ბი მარ   თა  ლი. 

 უკ   ვე ზრდას   რულ ასაკ   ში, 
დეპ   რე  სი  ის მო  რი  გი შე  მო  ტე -
ვის შემ   დეგ, მე და დე  დამ ექიმ  -
თან მის   ვ   ლა გა  დავ   წყ   ვი  ტეთ. მან 
მდგო  მა  რე  ო  ბის გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბის 
მიზ   ნით გარ   კ   ვე  უ  ლი მე  დი  კა  მენ  -
ტე  ბი და  მი  ნიშ   ნა. რა  ტომ   ღაც 
ექიმ   თან ქა  მინგ აუთის (მაშინ 
სიტყ   ვის მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა არ ვი -
ცო  დი) გა  კე  თე  ბა მო  მინ   და და 
ვუთხა  რი, რომ ჩემს მდგო  მა  რე -
ო  ბას წამ   ლე  ბით ვერ უშ   ვე  ლი  და. 
ის მიხ   ვ   და, რა  საც ვგუ  ლის   ხ   მობ  -
დი, დე  დას სთხო  ვა, ცო  ტა ხნით 
და  ვე  ტო  ვე  ბი  ნეთ და ოთახ   ში 
ფსი  ქო  ლოგს უხ   მო. ექიმ   თან და 
ფსი  ქო  ლოგ   თან სა  უბ   რის შემ   დეგ 
მი  ვი  ღე რე  კო  მენ   და  ცი  ა, მივ   სუ -
ლი  ყა  ვი ლგბტ ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ა  ში, 
რომ   ლის ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლის ნო  მე -
რიც იქ   ვე მომ   ცეს. ასე აღ   მოვ  -
ჩ   ნ   დი „ქალთა ინი  ცი  ა  ტი  ვე  ბის 
მხარ   დამ   ჭერ ჯგუფ   ში”. დრო  თა 
გან   მავ   ლო  ბა  ში ახალ   -ა  ხალ ადა -
მი  ა  ნებს ვეც   ნო  ბო  დი და თავს 
უფ   რო და უფ   რო კომ   ფორ   ტულდ 
ვგრძნობ   დი. 

ახ   ლოვ   დე  ბო  და 2012 წლის 
IDHO და ორ   გა  ნი  ზა  ცია და თე  მის 
წევ   რე  ბი მთლი  ა  ნად ამ დღე  ე  ბის 
სამ   ზა  დის   ში იყ   ვ   ნენ ჩაფ   ლუ  ლე  ბი, 
მეც მათ შე  ვუ  ერ   თ   დი. 17 მა  ისს 
მათ   თან ერ   თად გა  ვე  დი მსვლე -



ლო  ბის მო  საწყო  ბად. მა  შინ ჯერ 
კი  დევ არ მქონ   და გაც   ნო  ბი  ე  რე -
ბუ  ლი, რას ნიშ   ნავ   და ეს დღე, 
მაგ   რამ სო  ლი  და  რო  ბის მიზ   ნით 
წა  ვე  დი აქ   ცი  ა  ზე. 

რო  ცა ჩვე  ნი დარ   ბე  ვა და  იწყო 
და იქ გა  მოჩ   ნ   დ   ნენ „მართლ-
მადიდებელ მშო  ბელ   თა კავ  -
ში  რი  სა” და „წმინდა გი  ორ   გის 
ორ   დე  ნის” წარ   მო  მად   გენ   ლე  ბი, 
მა  შინ მივ   ხ   ვ   დი, თუ რამ   ხე  ლა წი -
ნა  აღ   მ   დე  გო  ბის გა  და  ლახ   ვა მოგ  -
ვი  წევ   და მო  მა  ვალ   ში. ეს დღე 
მეტ   -   ნაკ   ლე  ბად მშვი  დო  ბი  ა  ნად 
დას   რულ   და. 

ამის შემ   დეგ შე  ვუ  ერ   თ   დი 
კი  დევ ერთ ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ას, 
„იდენტობას.” ამ ორ   გა  ნი  ზა  ცი -
ას ხში  რად ვსტუმ   რობ   დი, ბევრ 
ტრე  ნინგს და ვორ   კ   შოპს ვეს   წ  -
რე  ბო  დი. პირ   ვე  ლად აქ გა  ვი  გე 
სქე  სი  სა და გენ   დე  რის გან   მარ  -
ტე  ბე  ბი, ასე  ვე ამიხ   ს   ნეს, თუ რას 
ნიშ   ნავ   და სექ   სუ  ა  ლუ  რი ორი  ენ  -
ტა  ცია და გენ   დე  რუ  ლი იდენ  -
ტო  ბა. უკ   ვე და  ვიწყე ამ ტერ   მი -
ნებ   ში სა  კუ  თა  რი თა  ვის ძი  ე  ბა. 
ბევ   რი დრო არ და  მი  ხარ   ჯავს, 
რო  გორც კი ტერ   მი  ნე  ბის აზრს 
ჩავ   წ   ვ   დი, მა  შინ   ვე ვთქვი, რომ 
ტრან   ს   გენ   დე  რი კა  ცი ვარ. ამის 
შემ   დეგ და  ვიწყე იმის გარ   კ   ვე  ვა, 
თუ რა იყო ტრან   ზი  ცი  ა, რო  მე  ლი 
ეტა  პის   თ   ვის რო  გორ უნ   და მი -
გეღ   წია და რა იყო ამის   თ   ვის სა -
ჭი  რო. იყო მო  მენ   ტე  ბი, რო  ცა ამ 
ყვე  ლა  ფერ   მა მთლი  ა  ნად მო  იც   ვა 
ჩე  მი ყო  ველ   დღი  უ  რო  ბა, სხვა  ზე 
ვე  რა  ფერ   ზე ვფიქ   რობ   დი, მინ  -



დო  და, რაც შე  იძ   ლე  ბა, სწრა  ფად 
და  მეწყო ტრან   ზი  ცი  ის პრო  ცე  სი. 
ინ   ტერ   ნეტ   ში ხში  რად ვუ  ყუ  რებ  -
დი სხვა  დას   ხ   ვა ვი  დე  ო  ებს ამის 
შე  სა  ხებ, რაც უფ   რო ამ   ძაფ   რებ  -
და ჩემს სურ   ვილს.

დრო  თა გან   მავ   ლო  ბა  ში სხვა 
ტრან   ს   გენ   დე  რი ადა  მი  ა  ნე  ბი გა -
ვი  ცა  ნი და ჩვენ ერ   თ   მა  ნეთს ვუ -
ზი  ა  რებ   დით სა  კუ  თარ გა  მოც   დი -
ლე  ბა  სა და სა  მო  მავ   ლო გეგ   მებს. 
გა  მო  იკ   ვე  თა, რომ ყო  ვე  ლი ჩვენ  -
გა  ნის უპირ   ვე  ლეს პრობ   ლე  მას 
თან   ხის არარ   სე  ბო  ბა წარ   მო  ად  -
გენს, თან   ხა კი საკ   მა  ოდ ბევ   რი  ა, 
რომ   ლის არ   ცერთ პრო  ცენტს არ 
აფი  ნან   სებს სა  ხელ   მ   წი  ფო. მა  თი 
მხრი  დან გულ   გ   რი  ლი და  მო  კი  დე -
ბუ  ლე  ბა არა  მარ   ტო და  უ  ფი  ნან  -
სებ   ლო  ბა  ში, არა  მედ დო  კუ  მენ  -
ტებ   ში სქე  სის შე  სა  ხებ ჩა  ნა  წე  რის 
ცვლი  ლე  ბა  შიც გა  მო  ი  ხა  ტე  ბა. 
ვთვლი, რომ ამან და სხვა დის   კ  -
რი  მი  ნა  ცი  ულ   მა და  მო  კი  დე  ბუ  ლე -
ბამ სა  ხელ   მ   წი  ფო  სა და სა  ზო  გა -
დო  ე  ბის მხრი  დან ჩა  მო  მა  ყა  ლი  ბა 
ერ   თ   -ერთ ძლი  ერ ლგბტ აქ   ტი  ვის  -
ტად და გა  მი  ჩი  ნა დი  დი პრო  ტეს  -
ტი მათ მი  მართ. 

ქარ   თულ ჰე  ტე  რო  ნორ   მა  ტი  ულ 
სა  ზო  გა  დო  ე  ბას მტრუ  ლი და  მო  კი -
დე  ბულე  ბა აქვს ლგბტ ადა  მი  ა  ნე -
ბი  სად   მი, ქვე  ყა  ნა  ში ჰო  მო  ფო  ბია 
და ტრან   ს   ფო  ბია მძვინ   ვა  რებს. 
სა  ზო  გა  დო  ე  ბა გან   სა  კუთ   რე  ბულ 
ზიზღს ავ   ლენს ტრან   ს   გენ   დე -
რი ადა  მი  ა  ნე  ბის მი  მართ და არ 
ერი  დე  ბა, გა  მო  ი  ყე  ნოს სი  ძულ  -
ვი  ლის ენა.



2013 წელი 
17 მაისი
ჰომოფობიასა 
და ტრანს-
ფობიასთან 
ბრძოლის 
საერთაშორისო 
დღე



ისე ვე, რო გორც გა სულ წელს, ახ ლაც, წი ნას წარ ორი თვით 
ად რე და იწყო ამ დღის თ ვის მზა დე ბა. მიმ დი ნა რე ობ და რო-
გორც თა ვად დღის აღ ნიშ ვ ნის და გეგ მ ვა, ასე ვე დი დი ყუ-
რადღე ბა ეთ მო ბო და უსაფ რ თხო ე ბა ზე მსჯე ლო ბას. თა ვი დან 
გვინ დო და, წი ნან დე ლი ვით მსვლე ლო ბა მოგ ვეწყო, მაგ რამ ვი-
ნა ი დან ამ წელს უფ რო ბევ რ ნი ვი ყა ვით აღ ნიშ ვ ნის მსურ ველ ნი, 
ჩავ თ ვა ლეთ, რომ ეს უსაფ რ თხო არ იქ ნე ბო და, რად გან გა მო-
იწ ვევ და ხალ ხის გა დას ვ ლას ქუ ჩა ზე და სა ჭი რო გახ დე ბო და 
მი სი გა და კეტ ვა, რაც ისე დაც ცუ დად გან წყო ბილ ჰო მო ფობ თა 
სა ზო გა დო ე ბას გა ა ღი ზი ა ნებ და, ეს კი დევ უფ რო ზრდი და იმის 
რისკს, რომ არ იქ ნე ბო და და ცუ ლი ჩვე ნი, რო გორც აქ ცი ის მო-
ნა წი ლე თა, უსაფ რ თხო ე ბა. ერ თობ ლი ვი მსჯე ლო ბის შემ დეგ 
ავირ ჩი ეთ აქ ცი ის ჩა ტა რე ბის ად გი ლი. თავ და პირ ვე ლი ჩა ნა-
ფიქ რით ეს უნ და ყო ფი ლი ყო პარ ლა-
მენ ტის ყო ფი ლი შე ნო ბის მიმ დე ბა რე 
ტე რი ტო რი ა, სა დაც მო ვაწყობ დით 
ფლეშ მობს, გა ვა კე თებ დით ცი სარ-
ტყე ლას დრო შას ამა ვე ფე რე ბის მა-
ი სუ რებ ში ჩაც მუ ლი ადა მი ა ნე ბის გან. 
ამ ფონ ზე ვიდ გე ბო დით15-20 წუ თის 
გან მავ ლო ბა ში. ეს იქ ნე ბო და ჩვე ნი 
მდუ მა რე პრო ტეს ტი ჰო მო ფო ბი ის 
და ტრან ს ფო ბი ის წი ნა აღ მ დეგ. ვი-
ცო დით, რომ თუ ასე თი ფორ მით 
აღ ვ ნიშ ნავ დით ამ დღეს, პო ლი ცია 
ჩვენს უსაფ რ თხო ე ბას და ი ცავ და. სა-
ხელ მ წი ფო ამის გა რან ტი ებს ბო ლო 
დღემ დე იძ ლე ო და (როგორც შემ-
დეგ ში აღ მოჩ ნ და, მათ ჩვე ნი თხოვ ნა 
არას წო რად გა ი გეს, ან ისე გა ი გეს, 
რო გორც თა ვად სურ დათ).

აქ ცი ის მო ახ ლო ე ბას თან ერ თად 
იმა ტა აგ რე სი ამ ხალ ხ ში. სა სუ ლი ე რო 
პი რე ბი მრევლს მო უ წო დებ დ ნენ, არ მი ე ცათ სა შუ ა ლე ბა ლგბტ 
ადა მი ა ნე ბი სათ ვის, რომ აქ ცია ჩა ე ტა რე ბი ნათ. მა თი მხრი დან 
მო სა ლოდ ნე ლი იყო კონ ტ რაქ ცი ის ჩა ტა რე ბა, რა თა ამით და ეგ-
მოთ (როგორც თა ვად ამ ბობ დ ნენ) ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის პრო პა-
გან და სა ქარ თ ვე ლო ში. მათ მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი სი ძულ ვი ლის 
ენა ის მო და ყველ გან, მრევ ლი სად მი მო წო დე ბე ბი ვრცელ დე ბო-
და ასე ვე სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი თაც, ისი ნი აშ კა რად გა მო ხა ტავ დ-



ნენ თა ვი ანთ მტრულ და მო კი დე ბუ ლე ბას ლგბტ ხალ ხი სად მი. 
16 მა ი სის ღა მეს მათ და იწყეს პარ ლა მენ ტის მიმ დე ბა რე ტე-
რი ტო რი ის და კა ვე ბა, რამ დე ნი მე სა სუ ლი ე რო პირ მა მრევ ლის 
მცი რე ჯგუფს მო უ წო და, რომ მათ ღა მე გა ე თე ნე ბი ნათ აღ ნიშ-
ნულ ად გილ ზე, რა თა მე ო რე დღეს ჩვენ არ მოგ ვ ცე მო და სა შუ-
ა ლე ბა ამ ად გი ლის და კა ვე ბი სა. სწო რედ ამი ტომ შევ ც ვა ლეთ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და ავირ ჩი ეთ სხვა ად გი ლი, იმი სათ ვის, რომ 
არ მომ ხ და რი ყო და პი რის პი რე ბა ჩვენ სა და კონ ტ რაქ ცი ის მო-
ნა წი ლე ებს შო რის და შეგ ვ ძ ლე ბო და მშვი დად ჩაგ ვე ტა რე ბი ნა 
აქ ცი ა. ჩვე ნი ახა ლი ლო კა ცია 17-ის დი ლამ დე მათ თ ვის ცნო ბი-
ლი არ იყო.

 აქ ცი ის მო ახ ლო ე ბას თან ერ თად ჩემ მა ემო ცი ებ მაც იმა ტა, 
გავ ხ დი უფ რო და ძა ბუ ლი. ყო ველ დღე ამ თა რიღ ზე ვფიქ რობ-

დი, ცუ დი წი ნათ გ რ ძ ნო ბა მქონ და და 
ამის გა მო წი ნა ღა მით ნორ მა ლუ რად 
არც მძი ნე ბი ა. 17 მა ი სის დი ლით, 
რამ დე ნი მე სა ა თი იყო დარ ჩე ნი ლი, 
ინ ტერ ნე ტით ჩემს ორ მე გო ბარს 
მივ წე რე, მინ დო და, მა თი გან წყო ბა 
გა მე გო, ისი ნიც ისე თი ვე ხა სი ათ ზე 
იყ ვ ნენ, რო გორ ზეც - მე. ჩვენ ყვე ლას 
რა ღაც ცუ დის მო ლო დი ნი გვქონ და, 
მაგ რამ არ ცერ თი არ ვფიქ რობ დით, 
რომ აქ ცი ა ზე არ უნ და წავ სუ ლი ყა-
ვით. 

 ქუ ჩა ში რომ გა ვე დი, მე გო ნა, ყვე-
ლა მე მი ყუ რებ და და ვფიქ რობ დი, 
რომ ისი ნიც გრძნობ დ ნენ ჩემ ში არ-
სე ბულ და ძა ბუ ლო ბას. სა ნამ აქ ცი ის 
ად გი ლამ დე მი ვე დი, გზა დაგ ზა მე-
გობ რე ბი შე მო მი ერ თ დ ნენ, უკ ვე მარ-
ტო აღარ ვი ყა ვი და ეს მაძ ლი ე რებ და. 
ად გილ ზე მის ვ ლას ცო ტა ღა გვაკ ლ-

და, რო ცა გზად კი დევ ერ თი მე გო ბა რი შეგ ვ ხ ვ და, რო მელ მაც 
გვითხ რა, რომ პარ ლა მენ ტის წინ ძა ლი ან ბევ რი აგ რე სი უ ლად 
გან წყო ბი ლი ხალ ხი იდ გა და ჩვენ შე უმ ჩ ნევ ლად უნ და მივ სუ-
ლი ყა ვით წი ნას წარ შე თან ხ მე ბულ სკვერ ში, რო მე ლიც მის ვ ლი-
სას პო ლი ცი ე ლე ბით გარ შე მორ ტყ მუ ლი დაგ ვ ხ ვ და. 

რო დე საც სკვე რის კენ წა ვე დით, 4-5 ბი ჭის გან შემ დ გა რი ჯგუ-
ფი წა მოგ ვე წი ა, მათ ჩე მი გეი მე გო ბა რი იც ნეს და მი სი ცე მა უნ-



დო დათ, აგი ნებ დ ნენ და მის კენ იწევ დ ნენ. ცო ტა მო შო რე ბით 
პატ რუ ლის თა ნამ შ რო მე ლი შევ ნიშ ნე და ვუთხა რი, რომ ეს ბი-
ჭე ბი ჩვენ ზე თავ დას ხ მას აპი რებ დ ნენ, ჩვენ კი გზა გან ვაგ რ ძეთ. 
სკვერ ში რომ მი ვე დით, ჩვე ნი ყვე ლა მე გო ბა რი იქ დაგ ვ ხ ვ და.

 აქ ცი ის დაწყე ბამ დე დი დი დრო იყო დარ ჩე ნი ლი და რაც დრო 
გა დი ო და, უფ რო მე მა ტე ბო და და ძა ბუ ლო ბა და ში ში იმი სა, 
რომ რა ღაც ცუ დი მოხ დე ბო და. მთე ლი გამ ზი რი აგ რე სი უ-
ლად გან წყო ბი ლი ხალ ხით და სა სუ ლი ე რო პი რე ბით იყო სავ-
სე. ის მო და შე ძა ხი ლე ბი და სხვა დას ხ ვა მო წო დე ბე ბი ლგბტ 
ხალ ხის მი მართ. ფლეშ მო ბის დაწყე ბამ დე 15 წუ თით ად რე 
რა ღაც უჩ ვე უ ლო სი ჩუ მემ მო იც ვა მთლი ა ნად სკვე რი და 
მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ა. რამ დე ნი მე წამ ში კი ძა ლი ან დი დი 
ხმა უ რი მო ის მა იმ მხრი დან, სა დაც აგ რე სი უ ლი ხალ ხი და სა-
სუ ლი ე რო პი რე ბი იმ ყო ფე ბოდ ნენ, უცებ სკვე რის ერ თ -ერთ 
მხა რეს მდგომ მა პო ლი ცი ე ლებ მა გაქ ცე ვის კენ მოგ ვი წო დეს. 
ზედ მე ტი და ძა ბუ ლო ბის გან ად გი ლი დან არ გავ ნ ძ რე ულ ვარ, 
ჩე მი მე გობ რე ბი კი გარ ბოდ ნენ, ერ თ მა ჩემ მა მე გო ბარ მა აზ-
რ ზე მო მიყ ვა ნა და მეც გა ვი ქე ცი იქით, სა დაც ავ ტო ბუ სე ბი 
იდ გა და ერ თ -ერ თ ში ავირ ბი ნე. ვხე დავ დი, რო გორ მორ ბოდ-
ნენ გა ვე შე ბუ ლი ხალ ხი და სა სუ ლი ე რო პი რე ბი ავ ტო ბუ სე-
ბის კენ. მძღოლ მა კა რე ბის და კეტ ვა ძლივს მო ას წ რო, რომ 
ერ თ -ერ თ მა ახალ გაზ რ და ბიჭ მა კა რებს ფე ხი და არ ტყა, 
ჩვენ შე ში ნე ბუ ლე ბი მძღოლს ვუყ ვი რო დით, რომ წა სუ ლი ყო 
(თურმე ის ამ დროს „ზემოდან” მი თი თე ბებს ელო და). რო-
გორც იქ ნა, ავ ტო ბუ სი და იძ რა და ჩვენც ცო ტა ამო ვი სუნ-
თ ქეთ. და ახ ლო ე ბით ნა ხე ვა რი სა ა თის მგზავ რო ბის შემ დეგ 
ავ ტო ბუ სი ორ თა ჭა ლა ში გა ჩერ და, აქ უკ ვე აღა რა ფე რი გვე-
მუქ რებ და. ავ ტო ბუ სი დან სა პატ რუ ლო მან ქა ნებ ში გა დაგ ვა-
ნა წი ლეს და უსაფ რ თხო ად გი ლებ ზე დაგ ვ ტო ვეს, სა ი და ნაც 
უკ ვე სახ ლებ ში წას ვ ლას მო ვა ხერ ხებ დით. 

სახ ლ ში მი სულ მა ვნა ხე ის სა ში ნე ლი კად რე ბი, რაც მე რე მთე-
ლი დღის მან ძილ ზე ვრცელ დე ბო და ტე ლე ვი ზი ით დ ა სო ცი ა-
ლურ ქსე ლებ ში. რო გორც შემ დ გომ ში გა ირ კ ვა, დღის ბო ლომ-
დე გრძელ დე ბო და ჰო მო ფო ბე ბის თა რე ში ქა ლა ქის ქუ ჩებ ში, 
ეძებ დ ნენ აქ ცი ის მო ნა წი ლე ებს; თუ ვინ მეს რა მე ნიშ ნით გა მო-
არ ჩევ დ ნენ, თავს ეს ხ მოდ ნენ (არც ერ თი მათ გა ნი არ დას ჯი ლა). 

მრა ვალ ჯე რა დი და პი რე ბის მი უ ხე და ვად, სა ხელ მ წი ფომ ვერ 
შეძ ლო ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბის შე ას რუ ლე ბა, რად გან შე-
იზღუ და ჩვე ნი, აქ ცი ის მო ნა წი ლე თა შეკ რე ბი სა და მა ნი ფეს ტა-
ცი ის უფ ლე ბა.



რ.მ.
„СМЕЯТЬСЯ 
НЕЛЬЗЯ ПЛАКАТЬ”



ვფიქ რობ, ლგბტ თე მის ნე ბის მი ე რი 

წევ რის ცხოვ რე ბა ში ყო ფი ლა არა ერ-

თი უჩ ვე უ ლო შემ თხ ვე ვა, რო მე ლიც მის 

არას ტან დარ ტუ ლო ბას უკავ შირ დე ბა. 

მათ გან უმე ტე სო ბა, სამ წუ ხა როდ, ნე-

გა ტი უ რი ა, თუმ ცა, არის სა ხა ლი სო ეპი-

ზო დე ბიც. სწო რედ ასე თე ბის შე სა ხებ 

გა დავ წყ ვი ტე მო ყო ლა.

შემ თხ ვე ვა პირ ვე ლი - სა მე დი ცი ნო. 

სხვე ბის მი ერ შე ნი გენ დე რის აღ ქ მის 

შე სა ხებ. ეს იყო შო რე ულ ორი ა თას 

წელს, რო დე საც მე ახა ლი ჩა ბა რე ბუ ლი 

მქონ და უნი ვერ სი ტეტ ში და ისე, რო-

გორც სხვა ახალ სტუ დენ ტებს, სა მე დი-

ცი ნო კო მი სი ას თან შე მოწ მე ბა უნ და გა-

მევ ლო. იმ დროს ჯერ კი დევ არ მქონ და 

დაწყე ბუ ლი ტრან ზი ცი ა, ანუ, მქონ და 

ქა ლის სა ბუ თე ბი და ასე ვე არ ვი ღებ-

დი ჰორ მო ნებს, არც ოპე რა ცია გა მი-

კე თე ბი ა. თუმ ცა, ამის პა რა ლე ლუ რად, 

რამ დე ნა დაც მე მახ სოვს, ცხოვ რე ბის 

სტი ლი თა ვი დან ბო ლომ დე კა ცის მქონ-

და, მათ შო რის - გა რეგ ნუ ლი მხა რეც: 

ვა ტა რებ დი კა ცის ტან საც მელს, მოკ ლე 

ვარ ცხ ნი ლო ბას და ყველ გან, სა დაც ეს 

შე საძ ლე ბე ლი იყო, თავს წარ ვად გენ დი 

ხოლ მე კა ცის სა ხე ლით (ანუ ყველ გან, 



სა დაც არ ფი გუ რი რებ და ჩე მი სა ბუ თე-

ბი). ჰო და, მედ კო მი სი ა ზე მი სულ მა წინ 

გა ვუშ ვი ყვე ლა ჩე მი კურ სე ლი და კა ბი-

ნეტ ში ბო ლო შე ვე დი. რამ დე ნი მე სპე-

ცი ა ლის ტ თან უნ და გა მევ ლო შე მოწ მე-

ბა, პირ ვე ლი კი ქი რურ გი იყო, რაც იმას 

ნიშ ნავ და, რომ ქამ რამ დე ყვე ლა ფე რი 

უნ და გა მე ხა და. მა გი და ზე დავ დე ჩე მი 

სა მე დი ცი ნო ბა რა თი და და ვიწყე გახ-

და, სა ნამ ექი მი რა ღა ცის წე რით იყო 

გარ თუ ლი. ბო ლოს მორ ჩა წე რას, აწია 

თა ვი, შე მომ ხე და და უცებ თვა ლე ბი 

გა უ ფარ თოვ და. რამ დე ნი მე წა მის გა-

მავ ლო ბა ში შეძ რ წუ ნე ბუ ლი მათ ვა ლი-

ე რებ და, რის მე რეც ამო ღერ ღა: „შენ 

ხომ ენ დოკ რი ნო ლო გი გჭირ დე ბა!” მე 

თა ვი მო ვაჩ ვე ნე, რომ თით ქოს ვე რა-

ფერს მივ ხ ვ დი და ნე იტ რა ლუ რი ტო-

ნით ვკითხე: „რატომ?” „კი მაგ რამ 

შენ ხომ გი ნე კო მას ტია გაქვს!” - ხმას 

აუმაღ ლა. აქ უკ ვე ვე ღარ მო ვით მი ნე, 

გა ვი ღი მე და მი ვუ თი თე სა მე დი ცი ნო 

ბა რათ ზე, რო მე ლიც მის ცხვირ წინ მა-

გი და ზე იდო და რო მელ ზეც მსხვი ლი 

შრიფ ტით ეწე რა სა ხე ლი. შე მიძ ლია 

ვთქვა, რომ ამ დროს თით ქ მის გა ვი-

გო ნე მის თავ ში გამ ჯ და რი შაბ ლო ნის 



ნამ ს ხ ვ რე ვე ბად დაშ ლის ხმა.

შემ თხ ვე ვა მე ო რე: კრი მი ნა ლუ რი. 

სხვა დას ხ ვა ადა მი ა ნე ბის მი ერ უჩ ვე უ-

ლოს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი აღ ქ მე ბის შე სა-

ხებ. წლე ბის გან მავ ლო ბა ში რამ დე ნი მე 

ბი ნა გა მო ვიც ვა ლეთ, მათ შო რის, ქა-

ლა ქის არც თუ ისე კე თილ გან წყო ბილ 

უბ ნებ ში. ერ თხელ იმ სახ ლის ეზო ში, 

სა დაც ჩვენ ვცხოვ რობ დით, მკვლე-

ლო ბა მოხ და. გა მომ ძი ებ ლებ მა ყვე ლა 

ბი ნა შე მო ი ა რეს და მაცხოვ რებ ლე ბი 

და კითხეს. შე მო ვიდ ნენ ჩვენ თა ნაც. 

რამ დე ნი მე სტან დარ ტუ ლი შე კითხ ვა 

და მის ვეს, ჩე მი პა სუ ხე ბის მი ხედ ვით 

პრო ტო კო ლი შე ად გი ნეს და მე რე გვა-

რი და სა ხე ლიც მკითხეს. იმ მო მენ ტის-

თ ვის ეს ყვე ლა ზე უხერ ხუ ლი შე კითხ ვა 

იყო, იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც უკ ვე ჰორ-

მო ნულ თე რა პი ას გავ დი ო დი, მაგ რამ 

სა ბუ თე ბი კვლავ ძვე ლი მქონ და. გა-

დავ წყ ვი ტე, რომ გა ცი ლე ბით უფ რო 

იოლი იქ ნე ბო და, ოფი ცი ა ლუ რი ახ ს-

ნა- გან მარ ტე ბა მი მე ცა, მი ვა წო დე ჩე მი 

პას პორ ტი და ვუთხა რი, მო ნა ცე მე ბი 

იქი დან გა და ე წე რათ. მოვ ლე ნე ბი საკ მა-

ოდ ეფექ ტუ რად გან ვი თარ და: პირ ველ 

გა მომ ძი ე ბელს თვა ლე ბი გა უბ რ წყინ და 



და შე კითხ ვე ბი და მა ყა რა: „რა სა ინ ტე-

რე სო ა! და რო გორ ხდე ბა ეს? და სად? 

და რა ღირს?” და ა.შ. მე ო რე, რო მე ლიც 

შე ში ნე ბუ ლი მი ყუ რებ და, სა ხე ლო ზე 

ქა ჩავ და პირ ველს და ბურ დღუ ნებ და: 

„წავედით აქე დან დრო ზე...”

შემ თხ ვე ვა მე სა მე, ერო ტი კუ ლი. 

ძა ლი ან ად რე, რო დე საც მე და ჩემ-

მა ცოლ მა ერ თ მა ნე თი გა ვი ცა ნით და 

შეხ ვედ რა და ვიწყეთ, გან მარ ტო ე ბის 

შე საძ ლებ ლო ბა ( და შე სა ბა მი სად, სექ-

სი საც) ბევ რი არ გვქონ და, რად გან მეც 

და ისიც მშობ ლებ თან ერ თად ვცხოვ-

რობ დით. თუმ ცა, მა შინ უკ ვე, 18 წლის, 

სა კუ თა რი ავ ტო მან ქა ნის ბედ ნი ე რი 

მფლო ბე ლი ვი ყა ვი, და ამ ფაქტს ასე ვე 

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნი თაც ვი ყე ნებ-

დით. ერ თ -ერთ სა ღა მოს, ზამ თარ ში, 

ხარ კო ვის ერ თ -ერ თი გა რე უბ ნის ქუ ჩა-

ზე გვჩერ დით, სექ სი რომ გვქო ნო და. 

თა ვი დან ჯერ კი დევ დღე იყო, თუმ ცა 

ზამ თარ ში ად რე ღამ დე ბა და ცო ტა 

ხნის მე რე უკ ვე დაბ ნელ და, რაც ჩვენ, 

ბუ ნებ რი ვი ა, ვერ შევ ნიშ ნეთ - ერ თ მა-

ნე თით და კა ვე ბუ ლებ მა. და იმ დროს, 

რო ცა უკ ვე ორი ვე ნა ხევ რად გახ დი ლე-

ბი ვი ყა ვით, მან ქა ნის ფან ჯა რა ზე ვი-



ღა ცამ გა რე დან მო ა კა კუ ნა. მი ლი ცი ის 

პატ რულ მა სიბ ნე ლე ში გა ბა რი ტე ბის 

ფა რა უნ თე ბე ლი მან ქა ნა და ი ნა ხა. მე 

მან ქა ნი დან გად მოვ ძ ვე რი, თან შარ-

ვალს ვი ჭერ დი და პე რანგს ვიკ რავ-

დი (პატრული, ცხა დი ა, ყვე ლა ფერს 

მიხ ვ და და გა ი ცი ნეს - ქუ ჩა ში და ახ-

ლო ე ბით მი ნუს ოცი გრა დუ სი იყო, 

მან ქა ნა ში კი ქურ თუკ და ფა რე ბუ ლი, 

ნა ხევ რად იწ ვა ჩე მი გო გო). მარ თ ვის 

მოწ მო ბა გა ვუ წო დე. ჩა ი ხე დეს სა ბუთ-

ში და გაშ ტერ დ ნენ - სა ხე ლი ქა ლის 

იყო. ხან მე მი ყუ რებ დ ნენ, ხან _ დო-

კუ მენტს, ბო ლოს კი ერ თ -ერ თ მა ამო-

ღერ ღა: „ჰოოო, კა ცად უნ და და ბა დე-

ბუ ლი ყა ვი შენ...”, რა ზეც არ შე მეძ ლო, 

არ დავ თან ხ მე ბო დი. და მა ჯა რი მეს თუ 

არა მა შინ, ამ დე ნი აღარ მახ სოვს, აი 

მა თი სა ხე ე ბის გა მო მეტყ ვე ლე ბა კი 

კი დევ დიდ ხანს მე მახ სოვ რე ბა.

შემ თხ ვე ვა მე ოთხე, ფსი ქო ლო გი უ რი 

თავ დაც ვის მე თო დე ბის შე სა ხებ. სა ღა-

მოს მეტ რო თი ვბრუნ დე ბო დი სახ ლ ში 

და რა ტომ ღაც მი ლი ცი ის პატ რულ მა 

სა ეჭ ვო თვა ლით შე მომ ხე და. მთხო ვეს, 

მეტ რო სად გუ რის მი ლი ცი ის კა ბი ნეტ ში 

გა მოვ ცხა დე ბუ ლი ყა ვი, და მათ ვა ლი ე-



რეს, მკითხეს, სა ით და სა ი დან მივ დი ო-

დი და გა დაწყ ვი ტეს, რომ უნ და გა ვეშ-

ვით. თუმ ცა მა ნამ დე პრო ტო კო ლი იყო 

შე სად გე ნი. კვლავ და ის ვა უხერ ხუ ლი 

შე კითხ ვა სა ხე ლი სა და გვა რის შე სა ხებ. 

სა ბუ თე ბი თან არ მქონ და. იმ მო მენ ტ-

ში გა ვი ფიქ რე, რომ თუ ვიტყო დი, რაც 

პას პორ ტ ში მე წე რა, ჩათ ვ ლიდ ნენ, დაგ-

ვ ცი ნი სო და პრობ ლე მე ბი მექ ნე ბო და. 

თუ არა ო ფი ცი ა ლურ სა ხელს ვეტყო-

დი, და მი ჯე რებ დ ნენ, მე რე გა ი გებ დ ნენ, 

რომ მო ვიტყუე და ასე ვე პრობ ლე მებს 

გა და ვეყ რე ბო დი. კი დევ კარ გი, ექ ს ტ-

რე მა ლურ სი ტუ ა ცი ებ ში არას ტან დარ-

ტულ გა დაწყ ვეტ ლე ბებს სწრა ფად ვი-

ღებ. ვუ პა სუ ხე: „შემიძლია გითხ რათ 

ჩე მი სა ხე ლი, მაგ რამ არ და მი ჯე რებთ”. 

რა თქმა უნ და, მსგავ სი გან ცხა დე ბის 

შემ დეგ და მარ წ მუ ნეს, რომ რაც არ უნ-

და მეთ ქ ვა, და მი ჯე რებ დ ნენ, რის შემ-

დე გაც მშვი დად ვუთხა რი სა პას პორ ტო 

სა ხე ლი. მი ლი ცი ონ რებს, რბი ლად რომ 

ვთქვათ, გა უკ ვირ დათ, მკითხეს, ვის მი-

ერ და რო დის იყო გა ცე მუ ლი პას პორ-

ტი, და რე კეს რა ღაც სამ სა ხურ ში, სა-

დაც მათ და უ დას ტუ რეს, რომ მსგავ სი 

პას პორ ტი ნამ დ ვი ლად არ სე ბობ და და 



მე რე უკ ვე და იწყეს თა ნაგ რ ძ ნო ბით აღ-

სავ სე შე კითხ ვე ბის დას მა, მა გა ლი თად, 

„ამის გა მო მი ლი ო ნი პრობ ლე მა გაქვს 

ალ ბათ, რო გორ უმ კ ლავ დე ბი?” მე გობ-

რუ ლად დავ შორ დით ერ თ მა ნეთს.

ბევ რი მსგავ სი ის ტო რია გა დამ ხ დე-

ნია თავს. ყვე ლას უკ ვე ვე ღარც ვიხ-

სე ნებ, ან თუ ვიხ სე ნებ, მა თი მო ყო ლა 

ძა ლი ან შორს წაგ ვიყ ვანს. და რა თქმა 

უნ და, ყო ვე ლი მათ გა ნი არც თუ ისე 

სა ხა ლი სო ა, ისი ნიც კი, რომ ლებ საც 

ახ ლა იუმო რით ვიხ სე ნებ, მა შინ მეტ-

წი ლად ფრუს ტ რა ცი ის გა მომ წ ვე ვი 

იყო. ზე მოთ ნა ამ ბო ბი რომ შე ვა ჯა მო, 

შე მიძ ლია ვთქვა, რომ პი რა დად ჩემს 

ცხოვ რე ბა ში სა კა მა თო, უხერ ხუ ლი და 

უსი ა მოვ ნო სი ტუ ა ცი ე ბის დი დი ნა წი ლი 

გენ დე რის შე უ სა ბა მო ბის, გა რეგ ნო ბი-

სა და სა ბუ თე ბის გა მო მომ ხ და რა. სხე-

ულ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი 

სხვა ხა სი ა თი საა და მი სი მოგ ვა რე ბა 

უკ ვე კერ ძო შემ თხ ვე ვე ბის სა კითხია _ 

სა კუ თარ თავ თან ან პარ ტი ორ თან. სა-

ბუ თე ბი კი, რომ ლე ბიც არ შე ე სა ბა მე-

ბა გენ დერ სა და გა რეგ ნო ბას, საკ მა ოდ 

არ თუ ლე ბენ სა ზო გა დო ე ბა ში ინ ტეგ რი-

რე ბის მცდე ლო ბას.



ლ.მ.



7 წლის რო ცა ვი ყა ვი, დე და სა და უმ ც როს 
დას თან ერ თად მე ზო ბე ლი რე გი ო ნის და სას-
ვე ნე ბელ სახ ლ ში ვის ვე ნებ დით. ერ თ -ერ თი 
სა ნა პი როს მახ ლობ ლად ბა ნა კი იყო გაშ ლი-
ლი - რამ დე ნი მე კარ ვი თა და მან ქა ნით. მიჩ ვე-
უ ლი ვი ყა ვი ქა ლა ქის პი რო ბებ ში გან სა კუთ-
რე ბულ კომ ფორ ტულ გა რე მო ში ცხოვ რე ბას 
და ეს ბა ნა კი ზღაპ რულ ცი ხე სი მაგ რედ მეჩ-
ვე ნე ბო და. მუდ მი ვად რა ღაც დის ტან ცი ი დან 
ვაკ ვირ დე ბო დი _ ახ ლოს დე და არ მიშ ვებ და. 
ბა ნაკ ში ადა მი ა ნე ბი კო ცონს ან თებ დ ნენ, 
რო მელ ზეც მე რე საჭ მელს ამ ზა დებ დ ნენ, 
გი ტა რა ზე უკ რავ დ ნენ, ბურთს და ბან ქოს 
თა მა შობ დ ნენ. დი დი თვით ნა კე თი ჩარ და ხე-
ბი ჰქონ დათ, რომ ლე ბიც ჩრდილს ქმნი და და 
იალ ქ ნებს წა ა გავ და.

მაგ რამ მთა ვა რი ნი უ ფა უნ დ ლენ დი იყო: დი-
დი, შა ვი და ძა ლი ან ჭკვი ა ნი ძაღ ლი. აღარ 
ვი ცო დი, რო გორ და მეხ ს ნა თა ვი დე დის 
„ადამიანებს ხელს ნუ უშ ლი” - მო წო დე ბე ბის-
გან და მე ტი კონ ტაქ ტი შემ ძ ლე ბო და მათ თან. 
ძაღლს ფლინ ტი ერ ქ ვა. შე ეძ ლო, დამ ჯ და რი ყო 
და შვი დი წლის უც ნო ბი გო გო ნას თ ვის თა თი 
გა ე წო დე ბი ნა. მას პატ რო ნე ბი ჰყავ და: დე ი და 
- მატ რას ზე, ბი ძია - ტენ ტის ქვეშ, და ორი ბავ-
შ ვი: სა შა და მა შა, რომ ლე ბიც, დე ი დას თუ და-
ვუჯ რებთ: „..სასწრაფოდ ჩა მო დი მან დე დან!” 
ან „...სად ჯან და ბა ში წახ ვე დით?”

შვი დი წლის გო გო კო მუ ნი კა ბე ლუ რი და 
მომ ხიბ ვ ლე ლი არ სე ბა იყო; ყვე ლას თან ნაც-
ნო ბო ბას აბამ და და მე რე დიდ ხანს და ბედ ნი ე-
რად ემე გობ რე ბო და, იმ შემ თხ ვე ვა შიც კი, თუ 
ეს ნაც ნო ბე ბი პენ სი ონ რე ბი იყ ვ ნენ. მაგ რამ 
ახ ლა ჩემ გვერ დით მუდ მი ვად იყო დე და, და 



არა მო მა ბეზ რე ბე ლი, ზრდი ლო ბი ა ნი გო გო-
ნას იმი ჯი სა გან დი დი ხნით დას ხ ლ ტო მა არ 
გა მომ დი ო და. ამი ტო მაც არა და მა ჯე რებ ლად 
ვსა უბ რობ დი ფლინ ტ ზე, ფე ხე ბით მშრალ ქვი-
შას ვქე ქავ დი დე ი დას მატ რა სის მახ ლობ ლად 
და ვინ ტე რეს დე ბო დი ძაღ ლის და ბა დე ბის 
დღის შე სა ხებ, უყ ვარ და თუ არა მას თევ ზი, 
ჰყავ და თუ არა შვი ლე ბი... თა ვად დე ი დის შვი-
ლე ბის შე სა ხებ კი არა ფე რი მი კითხავს. ისი ნი 
მა ღა ლი ხე ე ბი დან ხტე ბოდ ნენ ჩა საყ ვინ თად 
და ნა ვით კუნ ძუ ლის კენ და ცუ რავ დ ნენ. ამავ-
დ რო უ ლად მშურ და კი დეც მა თი: მა მა ცე ბი და 
ლა მა ზე ბი იყ ვ ნენ, ასე თი ძაღ ლი ჰყავ დათ და 
ასე თი კარ ვე ბი ჰქონ დათ... მინ დო და მათ თან 
ერ თად დას ვე ნე ბა.

უკ ვე ზრდას რუ ლი ქა ლი ვარ. ვხელ მ ძღ ვა ნე-
ლობ რამ დე ნი მე საქ ველ მოქ მე დო პრო ექტს, 
ვუძღ ვე ბი სა ო ჯა ხო საქ მე ებს და, ბევრ სხვა 
რა მე საც ვა კე თებ, ერ თი სიტყ ვით. რო ცა შე-
ნი ასა კი 30-ს გა და ა ბი ჯებს, გარ შე მო მყო ფე ბი 
შენ გან უკ ვე რა ღაც სე რი ო ზულს მო ითხო ვენ. 
თა ვი სუ ფალ დროს ხელ ნა კეთ ღია ბა რა თებს 
და ალ ბო მებს ვამ ზა დებ. ლა მა ზად გა მომ დის. 
მყავს კა ტა, გაწ ვ რ თ ნი ლი და საყ ვა რე ლი. ბევრ 
რა მე ზე ვოც ნე ბობ, და ოც ნე ბე ბიც არც თუ ისე 
იშ ვი ა თად ხდე ბა. ხში რად მე გობ რე ბი მსტუმ-
რო ბენ. ბევ რი მათ გა ნი სხვა ქა ლა ქი და ნაა და 
ზო გი _ სხვა ქვეყ ნი და ნაც. ხან და ხან თა ვად 
მივ დი ვარ სხვა გან, და ყველ გან მხვდე ბი ან 
ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც მზად არი ან, მი გი ღონ 
და რომ ლებ საც სურთ ურ თი ერ თო ბა. რა ღაც, 
აი, ასე, მე გობ რუ ლა დაა მოწყო ბი ლი ჩე მი სამ-
ყა რო. ჭკუა მე კე ტე ბა ყველ სა და ჩა ი ზე. თუ 
ეს ორი რამ მაქვს, სხვა არა ფერ ზე ვდარ დობ. 



მიყ ვარს წე ლი წა დის ყვე ლა დრო. მინ და ვის-
წავ ლო ბლოკ - ფ ლე ი ტა ზე დაკ ვ რა, მაგ რამ 
ამის თ ვის არა ფერს ვა კე თებ. მიყ ვარს ქა ლა-
ქი, სა დაც ად რე ვცხოვ რობ დი, თუმ ცა ცო ტა 
ხნის წინ შე ვიც ვა ლე საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი - 
არა ნაკ ლებ მშვე ნი ერ ად გი ლას გა დავ ბარ გ დი. 
მიყ ვარს საცხოვ რებ ლად გა დას ვ ლა. ვე ფე რე-
ბი უპატ რო ნო ძაღ ლებს. ვთა მა შობ „რა? სად? 
რო დის?”. ვნა ხუ ლობ მსუ ყე სიზ მ რებს. ჩე მი 
მშობ ლი უ რი სახ ლის ფან ჯ რე ბი დან სა კუ თა რი 
ხე ლით დარ გუ ლი ცირ ცე ლის სა მი ხე მოს ჩანს, 
ახა ლი სახ ლი დან ვხე დავ, რო გორ იზ რ დე ბა 
ჭა და რი.

მოკ ლედ, 
ვცხოვ რობ.

რა ტომ მოვ ყე ვი ამ ყვე ლა ფერს? რა კავ ში-
რი შე იძ ლე ბა იყოს აქ? 24 (ოჰო!) წლის წინ 
რომ მე ცო ტა უფ რო მე ტად მომ თხოვ ნი ვყო-
ფი ლი ყა ვი, ან დე დას რომ გა ვეშ ვი იმ სა ნა-
პი რო ზე ვი ღაც დიდ ბავ შ ვებ თან ერ თად, მე 
მთელ ამ ტუ რის ტულ კამ პა ნი ას და ვუ მე გობ-
რ დე ბო დი. ალ ბათ ნა ვი თაც გა მა სე ირ ნებ დ ნენ 
და მწვა დებ საც მაჭ მევ დ ნენ, ვი კონ ტაქ ტებ-
დით, დავ ბ რუნ დე ბო დი ხარ კოვ ში, მი ვი დო დი 
ფლინ ტ თან სტუმ რად და ვი მე გობ რებ დით 
ოჯა ხე ბით... მაგ რამ, სა ვა რა უ დოდ, დღე ვან-
დე ლი დი ლა ასე თი აღარ იქ ნე ბო და. 



დღეს მე ჩე მი საყ ვა რე ლი ქმრის გვერ დით 
გა ვიღ ვი ძე. დი დი დრო არ არის გა სუ ლი, რაც 
ხე ლი მო ვა წე რეთ - ხუ თი წე ლი გა ვი და. აი, 
ასე მოხ და. თუმ ცა, ჩვენ ბევ რად უფ რო დი დი 
ხა ნი ა, რაც ერ თად ვართ და ერ თობ ლი ვად იმ-
დე ნი რამ გა და ვი ტა ნეთ... აი, მარ თ ლა ძა ლი ან 
ძა ლი ან ბევ რი რამ. ყვე ლა ფე რი, რა ზეც ვწერ-
დი - ოც ნე ბე ბი, ჩაი და ხე დე ბი ფან ჯ რი დან 
- ეს ყვე ლა ფე რი ჩვენ თ ვის სა ერ თო ა. ერ თად 
ვრგავ დით ცირ ცე ლის ხე ებს და ვწვრთნი დით 
კა ტას. ერ თად შეგ ვიყ ვარ და ახა ლი ქა ლა ქი 
და ერ თად ვცხოვ რობთ აქ ახ ლა...

შვი დი წლის გო გო რომ უფ რო მომ თხოვ-
ნი ყო ფი ლი ყო, არა მგო ნი ა, რომ ჩვე ნი ოჯა-
ხი ოდეს მე შე იქ მ ნე ბო და. მე რომ ფლინ ტ თან 
ოჯა ხით მე მე გობ რა, გა ცი ლე ბით უფ რო რთუ-
ლი წარ მო სად გე ნი ა, რომ გავ მ ხ და რი ყა ვი მა შა 
„სასწრაფოდ ჩა მო დი”-ს ცო ლი...

ერ თ მა ნე თი უკ ვე მე ო რედ უნი ვერ სი ტეტ ში 
გა ვი ცა ნით, და თა ვი დან ვე ვერ მივ ხ ვ დი, რომ 
მე და ჩე მი შეყ ვა რე ბუ ლი ერ თხელ უკ ვე შევ ხ-
ვ დით ერ თ მა ნეთს. დე ი და მატ რას ზე, რომ ლის 
შე სა ხე ბაც უკ ვე ვთქვი, ჩე მი დე დამ თი ლი გახ-
და, ბი ძია გი ტა რით კი _ მა მამ თი ლი, მა ღა ლი 
ტო ტი დან მოხ ტუ ნა ვე ბი ჭი - ჩე მი ქმრის ძმა და 
ძმიშ ვი ლის მა მა. ფლინ ტი კი დევ ერ თხელ ვნა-
ხე. უკ ვე მო ხუ ცი და ჯან მ რ თე ლო ბა შერ ყე უ-
ლი, თუმ ცა კი ისე თი ვე დამ ჯე რე და ჭკვი ა ნი 
ძაღ ლი. ახ ლა უკ ვე მა მამ თილს შე ი ხი ჰყავს 
_ ასე ვე ნი უ ფი, მშვი დი და კე თი ლი. კვლავ 
ოჯა ხით გა დი ან ხოლ მე ბუ ნე ბა ში - კარ ვე-
ბით, სა თევ ზა ო თი, მწვა დე ბით. ოღონდ მე 
ახ ლა უკ ვე მა თი აღარ მშურს. უკ ვე მეც მა-
თი ოჯა ხის ნა წი ლი ვარ.



რო დე საც ჩე მი ქმა რი სქე სის შეც ვ ლის ოპე-
რა ცი ას იკე თებ და, ჩვენ უკ ვე ერ თად ვი ყა ვით. 
საკ მა ოდ დი დი ხა ნი იყო გა სუ ლი, უკ ვე მერ ვე 
წე ლი იდ გა, თუმ ცა, მა ინც საკ მა ოდ პა ტა რა 
და შე ში ნე ბულ გო გო ნად ვგრძნობ დი თავს იმ 
მო მენ ტ ში. უცხო ქა ლაქ ში ვი ყა ვით, გარ შე მო 
სა ა ვად მ ყო ფოს კედ ლე ბი იყო, და სი ტუ ა ცია 
ასე თი ა, რომ აი, ახ ლა მე უნ და ავ დ გე და გა ვი-
დე, და შე იძ ლე ბა, ვერც ვე ღა რა სო დეს ვნა ხო 
საყ ვა რე ლი ადა მი ა ნი. ამის შე სა ხებ არაა სა-
სი ა მოვ ნო ლა პა რა კი, თუმ ცა, შე უძ ლე ბე ლი ა, 
რომ ფიქრს თა ვი აარი დო. რამ დე ნი მე სა ა თი-
ა ნი ანეს თე ზი ა, სე რი ო ზუ ლი ქი რურ გი უ ლი ჩა-
რე ვა... აი, რო გორ გინ და ასეთ დროს სიკ ვ დი-
ლის რის კე ბი და ი ვიწყო.

ახ ლა კი შე მიძ ლი ა, რამ დე ნი მე საყ ვა რე ლი 
სუ რა თიც გა ვიხ სე ნო: ქმრის მარ კე რე ბით 
მო ხა ტუ ლი მკერ დი, ან ქი რურ გი, რო მე ლიც 
დამ ხ მა რეს ეუბ ნე ბო და: „ცხელი ჩაი მო მიმ-
ზა დეთ, თო რემ ხე ლე ბი მი კან კა ლებს”, და ამ 
დროს მე რომ მი ყუ რებ და. სხვა დროს ალ ბათ 
ეს ყვე ლა ფე რი საკ მა ოდ სა ხა ლი სოდ მო მეჩ ვე-
ნე ბო და, მაგ რამ მა შინ სა ში ნე ლე ბებ ზე ვფიქ-
რობ დი. ერ თა დერ თი, რა ზეც ძა ლა მყოფ ნი-
და, ის იყო, რომ არა ფე რი შე მემ ჩ ნია და არ 
შე მე ში ნე ბი ნა, არ გა მეწ ბი ლე ბი ნა საყ ვა რე ლი 
ადა მი ა ნი. რა ღაც უხერ ხუ ლად და ვემ შ ვი დო-
ბეთ ერ თ მა ნეთს და წა ვე დი.

ყო ველ თ ვის ვი ცო დი, რომ ეს დღე დად გე-
ბო და: ჩე მი საყ ვა რე ლი ადა მი ა ნი ხომ ამის 
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შე სა ხებ ჯერ კი დევ ად რე უ ლი ბავ შ ვო ბი დან 
ოც ნე ბობ და. მაგ რამ ის კი არ ვი ცო დი, რომ 
ასე შე მე შინ დე ბო და.

მითხ რეს, რომ 6 სა ათ ზე და მე რე კა იმის გა-
სა გე ბად, რო გორ მი დი ო და საქ მე. 5-ზე უკ ვე 
პა ლა ტის ფან ჯ რის ქვეშ ვი დე ქი. ვერ ვხვდე-
ბი, რო გორ შე იძ ლე ბა იჯ დე სხვის სახ ლ ში, 
თუნ დაც ეს სახ ლი შე ნი კარ გი მე გობ რე ბის 
იყოს, რო დე საც შენ თ ვის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ადა მი ა ნი სა ო პე რა ციო მა გი და ზე 
წევს. ჩემ და გა საკ ვი რად, ფან ჯ რი დან აღ მო-
ვა ჩი ნე, რომ ის უკ ვე სა წოლ ში იწ ვა. გარ შე მო 
ექ თ ნე ბი დარ ბოდ ნენ, წვე თო ვა ნი ედ გა. თუმ-
ცა, რა ხან ყვე ლა ფე რი მორ ჩა, აქ უკ ვე შე იძ-
ლე ბო და ამო სუნ თ ქ ვა.

6 სა ა თამ დე მი ნუს ათ გ რა დუ სი ან ყინ ვა-
ში დავ დო დი წინ და უკან და ვცდი ლობ დი, 
მედ პერ სო ნა ლის მოძ რა ო ბის მი ხედ ვით ამო-
მეც ნო, რა ხდე ბო და. 6-ზე ჩვე ნი ნაც ნო ბე ბი 
მო ვიდ ნენ და ერ თად შე ვე დით პა ცი ენ ტის 
მო სა ნა ხუ ლებ ლად. ნაც ნობ მა გა მაფ რ თხი ლა, 
რომ შე საძ ლე ბე ლი იყო, ვერ ვეც ნე და ზო გა-
დად, ნარ კო ზის მე რე ადა მი ა ნე ბი სი სუ ლე ლე-
ებს ლა პა რა კო ბენ და უც ნა უ რად იქ ცე ვი ან. 
თუმ ცა, ჩემ მა ქმარ მა მიც ნო და გა მი ღი მა 
კი დეც, რო გორც შე ეძ ლო. მოყ ვი თა ლო- მო-
ყა ვის ფ რო ფე რი ედო, თით ქოს იოდი გა და ავ-
ლე სო, ბინ ტებ ში იყო გახ ვე უ ლი და კა თე ტე-
რე ბი ედ გა, თუმ ცა მითხ რა, რომ რო გორც კი 
თვა ლი გა ა ხი ლა, და ი ნა ხა თა ვი სი გა დახ ვე უ-
ლი მკერ დი, მიხ ვ და, რომ სარ ძე ვე ჯირ კ ვ ლე-
ბი უკ ვე აღარ აქვს და დამ შ ვიდ და, რომ ყვე-
ლა ფე რი კარ გად იყო. მეც ვი ცო დი, რომ აწი 
ყვე ლა ფე რი წეს რიგ ში იქ ნე ბო და.





ს ა შ ა



რწმე ნა 
მო მავ ლის, იმე დი

- აი, რა არის ჩვე ნი რწმე ნა. ვი ბა დე ბით და 
ად რე ვხვდე ბით იმას, რომ ყვე ლა ზე ცუ დი თა მა ში 
ბუ ნე ბამ ითა მა შა ჩვენ ზე. ხში რად ვსვამ დი კითხ ვას: 
„ღმერთო, რის თ ვის ასე თი სას ჯე ლი, გან საც დე ლი 
ან ტვირ თი?” პა სუ ხი ვერ მო ვი ძი ე, თუმ ცა, რწმე ნა 
არ და მი კარ გავს, ისე ვე, რო გორც იმე დი.

ტკი ვი ლი
- ყვე ლა ზე მარ გე ბე ლი უმე ტეს შემ თხ ვე ვა-

ში. ტკი ვი ლი გვვაძ ლი ე რებს. ჩემს შემ თხ ვე ვა ში 
ასე მოხ და. გა მაძ ლი ე რა. გა მახ სე ნა, რომ მხო ლოდ 
იმედ სა და რწმე ნა ზე და მო კი დე ბუ ლი ვერ ვიქ ნე ბი, 
თუმ ცა, რაც არ უნ და იყოს, თა ვის იარას ტო ვებს. 
მა შინ, რო დე საც მშობ ლის იმე დი გაქვს, მა შინ რო-
დე საც მე გობ რის თა ნად გო მა გჭირ დე ბა და ხდე ბა 
ისე, რომ აც ნო ბი ე რებ: ყვე ლა ზე დიდ ტკი ვილს ამ 
კა ტე გო რი ის ადა მი ა ნე ბი გა ყე ნე ბენ! ხში რად ვფიქ-
რობ დი, თუ მშო ბელს არ ვჭირ დე ბი ისე თი, რო გო-
რიც თა ვად მშო ბა, სხვა ვინ მი მი ღებს, ვინ გა ი გებს. 
თუმ ცა, იმე დი არ და მი კარ გავს ამ შემ თხ ვე ვა შიც და 
გა ვაგ რ ძე ლე ბრძო ლა არ სე ბო ბის თ ვის. 

ოჯა ხი 
- ეს ის სა ფუძ ვე ლი ა, სა ი და ნაც, წე სით, ბავ შ-

ვე ბი მა გა ლითს ვი ღებ დით. კი - დროც, რო მელ შიც 



გა ვი ზარ დე, არც ისე თი იოლი იყო და ინ ფორ მა ცი-
უ ლი ვა კუ უ მი არ სე ბობ და, თუმ ცა, მა ინც არ მი ვე-
სალ მე ბი იმას, რაც პი რა დად მე გა მი კე თეს. ჩემს 
შემ თხ ვე ვა ში, თა ვად შევ ქ მე ნი ოჯა ხის სტე რე ო-
ტი პი, ვცდი ლობ დი, ჩემ თ ვის მი სა ღე ბი სა უ კე თე სო 
მა გა ლი თე ბი და მე ნა ხა ყველ გან, ამეთ ვი სე ბი ნა და 
შემ დ გომ ში, რო დე საც ჩემს ოჯახს შევ ქ მ ნი დი, ამ 
გზით გან მე ვი თა რე ბი ნა. მარ თა ლი ა, ოჯა ხი ძალ ზედ 
რთუ ლი ინ ს ტი ტუ ტი ა, რო მელ საც მხო ლოდ მა გა ლი-
თე ბით ვერ გა მოზ რ დი და ვერ გა მოკ ვე ბავ, მაგ რამ 
შე უძ ლე ბე ლი არა ფე რი ა. დე დამ ჩემს მო საკ ლა ვად 
გა მო ი წია და, მი უ ხე და ვად ამ ყვე ლაფ რი სა, ძა ლი-
ან მიყ ვარს, მე ნატ რე ბა. სამ წუ ხა როდ, რამ დე ნი მე 
მცდე ლო ბის შემ დე გაც მას ჩე მი თა ვი ვერ შე ვაყ ვა-
რე. ხში რად ბავ შ ვე ბი ვხვდე ბით, რომ მშო ბე ლი არ 
არის და ბა დე ბუ ლი იმის თ ვის, რომ იყოს მშო ბე ლი 
და შენ მი სი შეც დო მა ხარ, ასე რომ, ამით გვი წევს 
ცხოვ რე ბა. ასეც ხდე ბა. 

დაც ვა
-  ასე ვე, ოჯა ხის ერ თ -ერ თი ფუნ ქ ცი ა ა, მი უ-

ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში, ჩე მი აზ რით, 
ოდ ნავ გა და ჭარ ბე ბუ ლია ეგ ფუნ ქ ცია და ბევ რი 
მშო ბე ლი თა ვის შვილს სი ბე რემ დე მის დევს. თუმ-
ცა, იშ ვი ა თად ხდე ბა ეს ლგბტ ადა მი ა ნე ბის მი მართ. 
ჩვენ ად რე ვტო ვებთ ჩვენს ბუ დეს, ად რე გვი წევს 
ცხოვ რე ბის სირ თუ ლე ებ თან შე ჭი დე ბა. ჩვენს შემ-
თხ ვე ვა ში სირ თუ ლე ბი 100% -ით აჭარ ბებს, დაწყე-
ბუ ლი თვით დამ კ ვიდ რე ბი დან, დამ თავ რე ბუ ლი უბ-
რა ლო წყნა რი ცხოვ რე ბით. ერ თ გუ ლე ბა ხში რად 
უსარ გებ ლო ა. ამი ტომ უბ რა ლოდ ვრჩე ბი ჩე მი თა-
ვის ერ თ გუ ლი. 



ბედ ნი ე რე ბა
- პირ ვე ლი ბედ ნი ე რი ნა ბი ჯი, და მო უ კი დე ბე ლი, 

ოდ ნავ რომ მი ვუ ახ ლოვ დი მი ზანს. მახ სოვს რო დე საც 
გა დავ წყ ვი ტე ოპე რა ცი ის გა კე თე ბა, მი უ ხე და ვად იმი-
სა, რომ ეს, უბ რა ლოდ, მა მოპ ლას ტი კა იყო, ბედ ნი ე რი 
დავ წე ქი სა ო პე რა ციო მა გი და ზე და ბევ რად ბედ ნი ერ-
მა გა ვიღ ვი ძე; მი უ ხე და ვად იმ ტკი ვი ლა სა, რო მელ საც 
ბედ ნი ე რე ბის გან ვერც კი აღ ვიქ ვამ დი ადეკ ვა ტუ რად. 
ეს იყო პირ ვე ლი ნა ბი ჯი, პირ ვე ლი პა ტა რა ნა ბი ჯი დი-
დი მიზ ნის კენ, შემ დ გომ - ჰორ მო ნე ბი. ყო ველ დღე აკ-
ვირ დე ბი შე ნი სხე უ ლის გარ დაქ მ ნას, ხე დავ იმას, რი სი 
მიღ წე ვაც გსურს. და ეს ყვე ლა ფე რი ნელ - ნე ლა გაძ-
ლევს შვე ბას, გიბ რუ ნებს იმედს, იმედს იმი სას, რომ 
ოდეს მე შენც შეძ ლებ მშვიდ ცხოვ რე ბას, რომ ოდეს-
მე, რო ცა შე ნი სა ხე აღა რა ვის ემახ სოვ რე ბა, რად გან 
ზურ გი შე გაქ ცი ეს ყვე ლა ზე რთულ პე რი ოდ ში, დად გე-
ბი ამა ყად და გულ ში მა ინც გა ი ფიქ რებ: „შემომხედეთ, 
რი თი გან ვ ს ხ ვავ დე ბით?!’’ დღეს მე თით ქ მის მი ვაღ წიე 
მი ზანს, თუმ ცა ში ში იმის რომ გა გა ჩე რებს ვინ მე, პო-
ლი ცი ე ლი და შე გი მოწ მებს სა ბუ თებს, რო მე ლიც ამ ჟა-
მად არა ნა ი რად არ ემ თხ ვე ვა ჩემს იერს, აი სად არის 
ჯერ კი დევ და ძა ბუ ლო ბა.

მაგ რამ ჩემს თავს ვე უბ ნე ბი, რომ თუ ამ დენს მი ვაღ-
წი ე, ბო ლომ დე მი ვალ!!! მი ვალ, იმი ტომ, რომ მყავს 
საყ ვა რე ლი ადა მი ა ნი, მი ვალ იმი ტომ, რომ რო გორც 
ყვე ლა ადა მი ა ნი ამ დე და მი წა ზე, მეც ვიმ სა ხუ რებ ამას, 
მი ვალ უბ რა ლოდ იმი ტომ, რომ ცოცხა ლი ვარ!!!

გა ნურ ჩევ ლათ, სქე სი სა, სი მაღ ლი სა, კა ნის ფე რი სა 
და რე ლი გი უ რი სარ წ მუ ნო ე ბი სა. ერ თა ნა ი რად გვტკი-
ვა, გვიყ ვარს, გვი ხა რია და გვწყინს. 

უბ რა ლოდ – ადა მი ა ნე ბი ვართ.



სხვა 
ტრანსგენდერი



პა  ტა  რა  ო  ბი  დან   ვე ვი  ცო  დი, ვგრძნობ   დი, 
რომ გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბუ  ლი ვი  ყა  ვი. ვი  ცო  დი, რომ 
ბი  ჭე  ბის სა  თა  მა  შო  ე  ბით, ბი  ჭებ   თან ერ   თად 
თა  მა  ში მერ   ჩივ   ნა. ვი  ცო  დი, რომ მოკ   ლე თმით 
უფ   რო კომ   ფორ   ტუ  ლად ვგრძნობ   დი თავს. 
მო  ზარ   დი რო  ცა გავ   ხ   დი, უკ   ვე ისიც ვი  ცო  დი, 
რომ სხე  უ  ლი, რომ   ლი  თაც და  ვი  ბა  დე, ჩე  მი არ 
უნ   და ყო  ფი  ლი  ყო. სკო  ლა  ში ქა  ლა  ბი  ჭას მე  ძახ  -
დ   ნენ და რაც უფ   რო ვიზ   რ   დე  ბო  დი, მით უფ  -
რო მთხოვ   დ   ნენ, გო  გო  სა  ვით მოვ   ქ   ცე  უ  ლი  ყა -
ვი, გო  გო  სა  ვით ჩა  მეც   ვა, მევ   ლო, მე  ლა  პა  რა  კა. 

ბევ   რი ტრანს ადა  მი  ა  ნის   თ   ვის ეს ნაც   ნო  ბი, 
სრუ  ლი  ად რე  ა  ლუ  რი და მტკივ   ნე  უ  ლი გა  მოც  -
დი  ლე  ბა  ა. ჩემ   თ   ვის – არა. ბევ   რი ტრან   სი ადა -
მი  ა  ნი გეტყ   ვით, რომ ასე  თე  ბად და  ი  ბად   ნენ. მე 
ასე  თი არ დავ   ბა  დე  ბულ   ვარ. 

(ბევრი გეი და ლეს   ბო  სე  ლიც თვლის, რომ 
ასე  თე  ბად და  ი  ბად   ნენ და ეს მა  თი საქ   მე  ა. ჩემ  -
თ   ვის „ასეთად და  ბა  დე  ბუ  ლო  ბის” მტკი  ცე  ბა 
თა  ვის მარ   თ   ლე  ბა  სა  ვი  თა  ა, ის, რომ „ასეთად 
და  ვი  ბა  დე და ვერ შე  ვიც   ვ   ლე  ბი, ჩემ   ზე არაა და -
მო  კი  დე  ბუ  ლი, არა  ფერ   ზეა და  მო  კი  დე  ბუ  ლი”).

მე „დავიბადე”, უფ   რო ზუს   ტად, 
„გამზარდეს” ჰე  ტე  რო  სექ   სუ  ალ, სის   გენ   დერ, 
მორ   წ   მუ  ნე, უფ   რო სწო  რად, ილია II რომ ღმერ  -
თი ჰგო  ნი  ა, იმ დამ   ჯერ გო  გოდ. 22 წლამ   დე არ 
მი  ფიქ   რია სა  კუ  თარ გენ   დე  რულ იდენ   ტო  ბა  ზე. 
ისე  ვე, რო  გორც არ მი  ფიქ   რია სა  კუ  თარ სექ  -
სუ  ა  ლო  ბა  ზე 18 წლამ   დე.

რო  ცა გარ   კ   ვე  უ  ლი გა  რე  მო  ე  ბე  ბის გა  მო დე -
და  ჩე  მის   თ   ვის იმის თქმა მო  მი  წი  ა, რომ ჰე  ტე -
რო  სექ   სუ  ა  ლი არ ვარ და ის თავს იკ   ლავ   და, 



მე  რე კი, გინ   და თუ არა, გა  მო  სა  ვა  ლი უნ   და 
მო  ძებ   ნოო (ანუ, უნ   და შე  იც   ვა  ლო  ო), იმ სი -
ტუ  ა  ცი  ა  ში ზუს   ტად იმას ვუმ   ტ   კი  ცებ   დი, რომ 
ასე  თი ვარ, ასე  თი ვი  ყა  ვი და არა  ფე  რი შემ   ც  -
ვ   ლის   -   მეთ   ქი. მოკ   ლედ, მიმ   ღებ   ლო  ბა  ზე სა -
მუ  შა  ოდ, სექ   სუ  ა  ლო  ბა იქ   ნე  ბა ეს თუ გენ   დე -
რუ  ლი იდენ   ტო  ბა, ერ   თ   -ერ   თი იოლი გზა  ა, 
ის აუხ   ს   ნა და და  უმ   ტ   კი  ცო ადა  მი  ანს, რომ ეს 
ყვე  ლა  ფე  რი თან   და  ყო  ლი  ლია და შე  ნი ბრა  ლი 
არა  ა. (არადა, ვთვლი, რომ დიდ   წი  ლად ზუს  -
ტად „ჩემი ბრა  ლი  ა”, რაც ძა  ლი  ა  ნაც მა  ხა  რებს 
და მე  ა  მა  ყე  ბა).

მე რომ არა, ჩე  მი ღი  ა  ო  ბა და სა  ი  დან   ღაც 
მო  სუ  ლი მზა  ო  ბა და სურ   ვი  ლი იმი  სა, რომ სა -
კუ  თარ თავ   ში რა  ღა  ცე  ბი აღ   მო  ვა  ჩი  ნო, ალ   ბათ 
ისევ ჰე  ტე  რო  სექ   სუ  ა  ლუ  რი ურ   თი  ერ   თო  ბე  ბი 
მექ   ნე  ბო  და და არც სა  კუ  თარ გენ   დერს დავ   ს  -
ვამ   დი კითხ   ვის ნიშ   ნის ქვეშ. ჯერ სექ   სუ  ა  ლო -
ბის მხრივ გა  მოვ   ცა  დე ის, რომ ყვე  ლას ჰე  ტე -
რო  სექ   სუ  ა  ლი ჰგო  ნი  ხარ და უკ   ვირთ, რო  ცა 
იგე  ბენ, რომ ლეს   ბო  სე  ლი ხარ. მე  რე, რო  ცა 
ადა  მი  ა  ნებს ეუბ   ნე  ბი, რომ გო  გოდ არ აღიქ  -
ვამ თავს... ეგ რო  გორ, ძა  ლი  ან გო  გო  სა  ვით 
გა  მო  ი  ყუ  რე  ბი და, კარგ შემ   თხ   ვე  ვა  ში უკ   ვირთ 
და  /ან სე  რი  ო  ზუ  ლად არ აღიქ   ვა  მენ ჩემს ნათ  -
ქ   ვამს. მით უმე  ტეს, იმას არ ეუბ   ნე  ბი, რომ გო -
გო კი არა, ბი  ჭი ხარ. არ ეუბ   ნე  ბი ამას იმი  ტომ, 
რომ არც გო  გო ხარ და არც ბი  ჭი. 

ის, რომ მე სა  ერ   თოდ არ აღ   ვიქ   ვამ თავს 
„ფემინურად” და არც ჩე  მი გრძე  ლი თმაა ჩემ  -
თ   ვის „ფემინურობის” ნი  შა  ნი, სხვე  ბის   თ   ვის 
არაა იოლი გა  სა  გე  ბი. პრო  ტეს   ტის ნიშ   ნად არ 



შე  მიჭ   რია თმა მა  ში  ნაც, რო  ცა ჩე  მი სექ   სუ  ა -
ლო  ბის უკ   ვირ   დათ. არ მიც   დი  ა, რომ სტე  რე -
ო  ტი  პუ  ლი გა  რეგ   ნო  ბა მო  მერ   გო, რაც ალ   ბათ 
ბევრ რა  მეს გა  ა  ი  ო  ლებ   და. თუმ   ცა, ადა  მი  ა  ნე -
ბის დაბ   ნე  ვა, ალ   ბათ, მომ   წონს. მი  უ  ხე  და  ვად 
იმი  სა, რომ მარ   ტო დაბ   ნე  უ  ლო  ბის გა  მოწ   ვე  ვა -
ზე არაა საქ   მე. თუმ   ცა, მე  რე იღ   ლე  ბი კი  დეც, 
რო  ცა ადა  მი  ან   თა უმე  ტე  სო  ბა არას   წო  რად 
აღ   გიქ   ვამს. იმი  ტომ, რომ “ლესბოსელს არ 
ჰგავ   ხარ”, იმი  ტომ, რომ “გოგოსავით” გა  მო -
ი  ყუ  რე  ბი. 

ბევ   რ   თან არც კი ვახ   სე  ნებ იმას, რომ სის  -
გენ   დე  რი არ ვარ. არ ვახ   სე  ნებ, იმი  ტომ, რომ 
არ მინ   და მე  რე ახ   ს   ნა-   გან   მარ   ტე  ბე  ბის მი  ყო -
ლე  ბა. ჯერ ის, რომ ტრან   ს   სექ   სუ  ა  ლი არ ხარ. 
და ამის იქით ცოდ   ნა ძა  ლი  ან ცო  ტა გვაქვს. 
და მე  რე კი  დევ ის, რომ ეს ჩე  მი გენ   დე  რუ  ლად 
ქვი  ა  რო  ბა თან   და  ყო  ლი  ლი არა  ა. ყო  ველ   თ   ვის 
არ იცო  დი, რაც თით   ქოს ვა  ლი  დუ  რო  ბას აც  -
ლის შენს გენ   დე  რულ იდენ   ტო  ბას. ვა  ლი  დუ -
რო  ბას აც   ლის, თუ ტრან   ს   სექ   სუ  ა  ლი არ ხარ, 
სრუ  ლი ტრან   ზი  ცია არ გინ   და და არ იტან   ჯე -
ბი იმის ცოდ   ნით, რომ არას   წორ სხე  ულ   ში ხარ 
მა  ნამ, სა  ნამ ტრან   ზი  ცი  ას არ გა  ივ   ლი. ბევ   რი 
ადა  მი  ა  ნის   თ   ვის ეს ასე  ა, მაგ   რამ მხო  ლოდ ამ 
ტი  პის ის   ტო  რი  ე  ბი და ამ ტი  პის ის   ტო  რი  ე  ბის 
მქო  ნე ადა  მი  ა  ნე  ბი არ არ   სე  ბო  ბენ. 

არ ვარ არას   წორ სხე  ულ   ში და  ბა  დე  ბუ  ლი, 
სხვის სხე  ულ   ში გა  მომ   წყ   ვ   დე  უ  ლი, ის, რომ 
მას   ტექ   ტო  მი  ის გა  კე  თე  ბა მინ   და, არ ნიშ   ნავს 
იმას, რომ ტრან   ს   სექ   სუ  ა  ლი ვარ და ტრან   ზი -
ცი  ის „ყველა ეტა  პის” გავ   ლა მინ   და. ტრან   ზი -



ცი  ის ნე  ბის   მი  ე  რი ეტა  პი ჩემ   თ   ვის სა  კუ  თა  რი 
თა  ვის სიყ   ვა  რუ  ლი და მას   ზე ზრუნ   ვა  ა, აუცი -
ლებ   ლო  ბა  ა, სი  ცოცხ   ლის სურ   ვი  ლი  ა. აუცი -
ლე  ბე  ლი კომ   ფორ   ტი  ა. 

ჩვენ ყვე  ლას ჩვენ   -   ჩ   ვე  ნი გა  მოც   დი  ლე  ბე  ბი 
გვაქვს, ჩემს შემ   თხ   ვე  ვა  ში ის, რომ ტრან   სი 
ვარ, ტან   ჯ   ვა არა  ა. პი  რი  ქით, ძა  ლი  ა  ნაც მა  გა -
რი  ა. პრინ   ციპ   ში, დღეს იქ   ნებ იმა  ზე ნაკ   ლებ 
მსი  ა  მოვ   ნებს და მა  ხა  რებს ეს ჩე  მი აღ   მო  ჩე  ნა 
სა  კუ  თა  რი გენ   დე  რუ  ლი იდენ   ტო  ბის მხრივ, 
ვიდ   რე აღ   მო  ჩე  ნის პირ   ველ პე  რი  ოდ   ში მსი  ა -
მოვ   ნებ   და. ძა  ლი  ან რთუ  ლია ტრან   სი ტან   ჯ  -
ვის სი  ნო  ნი  მად არ ვაქ   ცი  ოთ. ის, რომ ჰე  ტე  რო 
ვგო  ნი  ვარ ვი  ღა  ცას, დი  დად არ მა  დარ   დებს, 
და თან ამას უფ   რო მარ   ტი  ვად აგე  ბი  ნებ. აი, 
რო  ცა სის   გენ   დე  რი ჰგო  ნი  ხარ ადა  მი  ანს, ჩემ  -
თ   ვის მა  შინ უკ   ვე ხა  ზი ეს   მე  ვა რა  ღა  ცას უფ   რო 
მეტს. შე  იძ   ლე  ბა, სექ   სუ  ა  ლო  ბა, სექ   სუ  ა  ლუ  რი 
პრაქ   ტი  კე  ბი და პრე  ფე  რენ   ცი  ე  ბი ნა  წი  ლია ჩე -
მი. გენ   დე  რუ  ლი იდენ   ტო  ბა კი მე ვარ და ამ 
დროს არი  ან ადა  მი  ა  ნე  ბი, რომ   ლე  ბიც გე  უბ   ნე -
ბი  ან, ვინ ხარ. 

თუ ვთან   ხ   მ   დე  ბით იმა  ზე, რომ ძა  ლა  დო  ბა 
ადა  მი  ა  ნის   თ   ვის ზი  ა  ნის მი  ყე  ნე  ბა  ა, ადა  მი  ან   ზე 
ძა  ლა  დო  ბის უამ   რა  ვი ფორ   მა და სა  შუ  ა  ლე  ბა 
არ   სე  ბობს. სიტყ   ვი  ე  რი ძა  ლა  დო  ბა სრუ  ლი  ად 
რე  ა  ლუ  რი რა  მა  ა. შე  იძ   ლე  ბა, ადა  მი  ან   ზე ფი  ზი -
კუ  რად არ ძა  ლა  დობ, არ ცემ და ურ   ტყამ, მაგ  -
რამ უთ   ქ   ვამთ შენ   თ   ვის, რა ნაც   ვალ   სა  ხე  ლე  ბი 
უნ   და გა  მო  ი  ყე  ნო (მაგალითად ინ   გ   ლი  სურ ენა -
ში. იმი  ტომ, რომ ქარ   თულ   ში ნაც   ვალ   სა  ხე  ლე -
ბი გენ   დე  რუ  ლად დატ   ვირ   თუ  ლი არ გვაქვს. 



სა  მა  გი  ე  როდ გვაქვს მი  მარ   თ   ვე  ბი, „გოგო”, 
„გოგონა”, „ქალბატონო”...); უთ   ქ   ვამთ, რომ 
არ სი  ა  მოვ   ნებთ, რო  ცა გო  გო  თი მი  მარ   თავ, და 
ამას მა  ინც აკე  თებ, შენ ძა  ლა  დობ ადა  მი  ან   ზე. 
ამ სიტყ   ვე  ბით შენ მის გენ   დე  რულ იდენ   ტო -
ბას აიგ   ნო  რებ, უარ   ყოფ, და ეუბ   ნე  ბი, რომ შენ 
უკეთ იცი, ის ვინ არის, ან რომ შენ არ გა  დარ  -
დებს, ის ვინ არის და რო  გორც გინ   და, ისე 
მი  მარ   თავ, ან ზუს   ტად, იმი  ტომ აკე  თებ ამას, 
რომ ადა  მი  ანს შე  უ  რაცხ   ყო  ფა მი  ა  ყე  ნო. სიტყ  -
ვე  ბით შენ მის მთელ არ   სე  ბა  ზე ძა  ლა  დობ. რო -
ცა ადა  მი  ა  ნი გენ   დო  ბა, სა  კუ  თარ გენ   დე  რულ 
იდენ   ტო  ბა  ზე რა  ღა  ცას გე  უბ   ნე  ბა, და გთხოვს, 
ან მოგ   თხოვს, რომ კონ   კ   რე  ტუ  ლი სიტყ   ვე  ბი 
ან ნაც   ვალ   სა  ხე  ლე  ბი მას   თან მი  მარ   თე  ბა  ში 
არ გა  მო  ი  ყე  ნო და შენ მა  ინც შენ   სას არ იშ   ლი, 
ამით აკე  თებ გა  ნაცხადს, რომ   ლი  თაც ამ   ბობ, 
რომ მი  სი ავ   ტო  ნო  მი  უ  რო  ბა არა  ფე  რი  ა. ის, 
რომ არ იცი, ადა  მი  ა  ნი რო  გორ ახ   დენს იდენ  -
ტი  ფი  ცი  რე  ბას, შენ კი ის გო  გო/   ბი  ჭი გგო  ნია 
და მი  მარ   თავ გო  გო  თი/   ბი  ჭო  თი, ეგ რომ ძა  ლა -
დო  ბა  ა, ამის ად   გი  ლი აქ აღარც რჩე  ბა. 

მინ   დო  და ბედ   ნი  ე  რი ტრანს ნა  რა  ტი  ვი და -
მე  წე  რა, ისე  დაც ყო  ველ   თ   ვის ძა  ლა  დო  ბა  ზე, 
უმუ  შევ   რო  ბა  ზე, უსახ   ლ   კა  რო  ბა  სა თუ ფსი -
ქი  კუ  რი ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის პრობ   ლე  მებ   თან 
ერ   თად გვეს   მის ხოლ   მე ტრანს ადა  მი  ა  ნებ   ზე 
ის   ტო  რი  ე  ბი. არა  და, ტრა  გი  კუ  ლი არა თა  ვად 
ტრანს იდენ   ტო  ბე  ბია და ის, რომ ტრან   ს  -
გენ   დე  რი ხარ, არა  მედ და  მო  კი  დე  ბუ  ლე  ბე  ბი 
ტრანს ადა  მი  ა  ნე  ბის მი  მართ, რაც ტრან   ს   გენ  -
დე  რად ყოფ   ნას ტან   ჯ   ვად გიქ   ცევს. 



ყვე ლა ფე რი იმით და იწყო, რომ მე გა ვაც ნო-
ბი ე რე, ვინ ვი ყა ვი... და ვიწყე ფიქ რი და გა მო-
სავ ლე ბის ძი ე ბა.

ან და, თა ვი დან ყვე ლა ფე რი კარ გად იყო 
5 წლის რომ ვი ყა ვი, შე ვამ ჩ ნი ე, რომ მო-

მარ თ ვა „გოგო” არ მსი ა მოვ ნებ და. ვიც ვამ დი 
ბი ჭის ტან საც მელს და ვგრძნობ დი თავს კომ-
ფორ ტუ ლად. მე გო ნა, რომ ჩე მი სხე უ ლი ყო-
ველ თ ვის ასე თი დარ ჩე ბო და, მაგ რამ შევ ც დი. 

გარ და ტე ხის ასაკ ში გან ც დილ მა სხე უ ლის 
ცვლი ლე ბებ მა ჩემ ში ქა ო სი შე მო ი ტა ნეს. ვერ 
ვხვდე ბო დი, რა მჭირ და, და მეწყო სა კუ თა რი 
გა რეგ ნო ბის, სხე უ ლის ზიზღი. მინ დო და, ეს 
მკერ დი სად მე გამ ქ რა ლი ყო და ყვე ლა ფე რი 
ისე დაბ რუ ნე ბუ ლი ყო, რო გორც - ად რე. 

სკო ლის პე რი ო დი მახ სოვს. ვიხ სე ნებ, რო-
გორ მიჩ ნ დე ბო და დის კომ ფორ ტი, რო დე-
საც ვინ მე მე ძახ და ჩემს სა ხელს ან სიტყ ვა 
„გოგოს.” ამი ტომ მო ვი გო ნე ჩემ თ ვის შე სა-
ფე რი სი ზედ მეტ სა ხე ლი და ყვე ლას მოვ თხო-
ვე, ჩემ თ ვის მო ე მარ თათ ისე, რო გორც მე 
მსურ და... არ მიყ ვარ და კა ბე ბის, ხელ ჩან თე-
ბის ტა რე ბა. არ მიყ ვარ და მა კი ა ჟი. დე და ჩე-
მი ყო ველ თ ვის ამარ თ ლებ და ამას იმით, რომ 
უპი რა ტე სო ბას ვა ნი ჭებ დი ბუ ნებ რივ სი ლა მა-
ზეს. სტილ ზე კი, ალ ბათ, გა რე მო ფაქ ტო რე ბი 
ახ დენ დ ნენ გავ ლე ნას. მსი ა მოვ ნებ და, რო ცა 
ხალ ხი ვერ ხვდე ბო და ჩემს სქესს და მე კითხე-
ბოდ ნენ, გო გო ვი ყა ვი თუ ბი ჭი. მე კი ამა ყად 
ვპა სუ ხობ დი, ბი ჭი ვარ - მეთ ქი.

* * *



პირ ვე ლად რომ შე მიყ ვარ და, პა ტა რა ვი-
ყა ვი. მიყ ვარ და გო გო. მიყ ვარ და გო გო არა 
იმი ტომ, რომ ბი ლო გი უ რად იყო გო გო. 
არა... მე მას ში მიყ ვარ და მი სი ადა მი ა ნო-
ბა, მიყ ვარ და მის სამ ყა რო ში „მე”, მიყ ვარ-
და მი სი აზ როვ ნე ბა, ქცე ვე ბი, ხა სი ა თე ბი... 
მიყ ვარ და პი როვ ნუ ლად.

მოზ რა დო ბი სას შე მიყ ვარ და ბი ჭი. შე მიყ-
ვარ და მი სი ადა მი ა ნო ბა. ყვე ლა ფე რი მიყ-
ვარ და, რაც მას ში იყო. თუმ ცა, ამის გა მო 
ავი რი ე. თავს ვა ი გი ვებ დი გე ის თან და სა-
კუ თარ თავ ში ეჭ ვიც კი შე მე პა რა. იქ ნებ არ 
ვარ ის, რა დაც ვთვლი თავს. სა კუ თარ მეს 
ვუს ვამ დი შე კითხ ვას, რა ტომ მა ინ ც და მა-
ინც ბი ჭი...

ამავ დ რო უ ლად, ვერ აღ ვიქ ვამ დი სა კუ თარ 
სხე ულს. ყვე ლა ფე რი მძულ და ჩემ ში, და მეწყო 
დეპ რე სი ა, ვგრძნობ დი დის კომ ფორტს.

ხა ნი გა ვი და და პი როვ ნუ ლო ბის გან ვი თა-
რე ბის ახალ ეტაპ ზე გა და ვე დი. აღ მო ვა ჩი ნე, 
რომ არ ვარ მარ ტო. ამან ძა ლა მომ ცა. მივ ხ-
ვ დი, რომ ადა მი ან ში მთა ვა რი ადა მი ა ნო ბა ა. 
უნ და გიყ ვარ დეს სა კუ თა რი თა ვი ისე თი, 
რო გო რიც ხარ. 

და დღეს დღე ო ბით, იმის მი უ ხე და ვად, 
რომ მე ვი ყა ვი ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი, 
იმის გა მო, რომ ვერ მი ტანს ხალ ხი ჩე-
მი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ხედ ვით, მე მა ინც ვარ 
ბედ ნი ე რი. ბედ ნი ე რი ვარ იმი ტომ, რომ მე 
არ მძულს ხალ ხი, მე მიყ ვარს სა კუ თა რი 
თა ვი და გვერ დით მყავს ადა მი ა ნე ბი, რომ-
ლებ საც ეს მით ჩე მი.



MAX DEUS
აღსარება



ჩე მი ამ ბა ვი ჯერ კი დევ დე დის წი ა ღი დან იწყე ბა. არ ვი ცი, რა გა რე ფაქ-

ტო რებს შე ეძ ლოთ ამა ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნა, მაგ რამ მე გენ დე რუ ლი იდენ-

ტო ბის დარ ღ ვე ვით და ვი ბა დე. გენ დე რუ ლი დის ფო რია (გენდერული იდენ-

ტო ბის აშ ლი ლო ბა) - ეს არის ტრან ს გენ დე რუ ლი მდგო მა რე ო ბა, რო დე საც 

ადა მი ანს არ შე უძ ლი ა, ბო ლომ დე მი ი ღოს თა ვი სი გენ დე რუ ლი სტა ტუ სი 

რო გორც ქალ მა ან კაც მა. მარ ტი ვად რომ ვთქვა, მე ვარ უბ რა ლოდ ბი ჭი, 

რო მე ლიც ქა ლის სხე უ ლით ცხოვ რობს. ჯერ კი დევ შო რე ულ წარ სულ ში 

ყო ველ ღა მით ვთხოვ დი ღმერთს, გა და ვექ ციე იმად, რაც სი ნამ დ ვი ლე ში 

ვი ყა ვი, და რა თქმა უნ და, ვერ ვაც ნო ბი ე რებ დი, რა ტომ ვთხოვ დი ამას. 

ეს ყვე ლა ფე რი სი სუ ლე ლედ, უაზ რო ბად მეჩ ვე ნე ბო და, მაგ რამ გა ვურ ბო-

დი დი ლა ო ბით იმედ გაც რუ ე ბას, სარ კე ში სა კუ თა რი ანა რეკ ლის მი მართ 

ზიზღს კი გულ ში ღრმად ვი ნა ხავ დი. წლე ბი გა დი ო და, ვიზ რ დე ბო დი და 

იზ რ დე ბო და ჩე მი ზიზღიც, რაც, თა ვის მხრივ, ყო ველ გ ვარ სიყ ვა რულს 

კლავ და ჩემ ში სა კუ თა რი თა ვის მი მართ. სარ კე ში ვხე დავ დი სუსტ, მში შა-

რა ადა მი ანს, რომ ლის გა ნაც ვე რაფ რით ვთა ვი სუფ ლ დე ბო დი, რო მე ლიც 

მძულ და მთე ლი გუ ლით.

მეჩ ვე ნე ბო და, რომ გა მო სა ვა ლი ვირ ტუ ა ლურ ქსელ ში ვი პო ვე, სა კუ თა რი 

თა ვის გან შევ ქ მე ნი პერ სო ნა ჟი, რომ ლის და ნახ ვაც სარ კის ანა რეკ ლ ში მინ-

დო და. ქსელ ში არ სე ბულ მი ლი არდ ადა მი ანს შო რის ვი პო ვე ის, რო მელ მაც 

სა მუ და მოდ გა და ატ რი ა ლა ჩე მი ცხოვ რე ბა, ვი სი წყა ლო ბი თაც მო ვი პო ვე და 

შე ვიყ ვა რე სა კუ თა რი თა ვი, ის, ვინც მე ბედ ნი ე რი გამ ხა და. მე მეს მო და, რომ 

ეს ყვე ლა ფე რი სა მუ და მო არ იქ ნე ბო და - სამ ყა რო ში, რო მელ საც თა ვად აღ-

სას რუ ლი ელო დე ბა, ხომ ვე რა ფე რი იქ ნე ბა მა რა დი უ ლი. მაგ რამ ჩემს გულს არ 

სურ და ამის და ჯე რე ბა. დღემ დე პე რი ო დუ ლად უკან ვი ხე დე ბი ხოლ მე, რომ 

თვა ლი გა და ვავ ლო მო გო ნე ბებს მას ზე, ჩვენ ზე. და სა ნა ნი ა, რომ არ შე მიძ ლია 



წარ სულ ში დაბ რუ ნე ბა და მას თან ერ თად 

გა ტა რე ბუ ლი ყო ვე ლი წა მის თა ვი დან გან-

ც და. სა ში ნე ლე ბაა იმის წარ მოდ გე ნაც კი, 

რომ შე საძ ლე ბე ლი ა, ის არც არ სე ბუ ლი ყო. 

გა ვი და ამ დე ნი დრო და მე დღემ დე მახ სოვს 

იან ვ რის ის არაჩ ვე უ ლებ რი ვი სა ღა მო, რო-

ცა გა ვი ცა ნი, და სუ ლე ლუ რი ფრა ზა, რი თაც 

ყვე ლა ფე რი და იწყო: „მოჩვენებების გე ში-

ნი ა?” შე მიყ ვარ და, მაგ რამ მუდ მი ვად მეჩ-

ვე ნე ბო და, რომ თით ქოს მას უფ რო მე ტად 

ვუყ ვარ დი. ვერ ვხვდე ბო დი, რო გორ შე ეძ-

ლო ჰყვა რე ბო და ისე თი დეპ რე სი უ ლი ადა-

მი ა ნი, რო გო რიც მე ვარ, ადა მი ა ნი, რო მე-

ლიც მუდ მი ვად ემო ცი ე ბით სპე კუ ლი რებ და, 

ოღონდ კი ეგ რ ძ ნო, რომ უყ ვართ. მას დი დი 

ხნის გან მავ ლო ბა ში ვუყ ვარ დი და ბრმად 

ეჯე რა ჩე მი. მე მში შა რა ეგო ის ტი ნა ბიჭ ვა-

რი ვი ყა ვი, რო მელ საც ეში ნო და, გა ემ ხი ლა 

მის თ ვის თა ვი სი ნამ დ ვი ლი ბი ო ლო გი უ რი 

სქე სი, მაგ რამ სი მარ თ ლის გა გე ბა მაც კი 

ვერ შე უ შა ლა მას ხე ლი, რომ კვლავ დაბ რუ-

ნე ბუ ლი ყო ჩემ თან. ორი ვეს გვეს მო და, რომ 

ახ ლა უკ ვე ყვე ლა ფე რი სხვაგ ვა რად იქ ნე ბო-

და. „ჩვენ” გახ და „მე” და „შენ”, იმის მი უ ხე-

და ვად, რომ გრძნო ბე ბი არ სად წა სუ ლა და 



დღი თიდღე უფ რო ძლი ერ დე ბო და.

ვერ იტან და მთელს ჩემს სა უბ რებს იმის შე სა ხებ, თუ რა ხდე ბა ჩემს შიგ ნით, 

უყ ვარ და ის, ვი სი ანა რეკ ლიც მე მძულ და, მაგ რამ მი სი წყა ლო ბით ვის წავ ლე, 

რო გორ უნ და შე მეყ ვა რე ბი ნა სა კუ თა რი თა ვი, ჩემ მი ერ და ნა ხუ ლი სამ ყა რო 

შე იც ვა ლა და ნა თე ლი ფე რე ბი შე ი ძი ნა. რო გორ შე მეძ ლო, არ მყვა რე ბო და სა-

კუ თა რი თა ვი, მა შინ, რო ცა ყო ველ ჯერ ზე, რო დე საც ის ჩემს შეყ ვა რე ბულ 

თვა ლებს აწყ დე ბო და, უხერ ხუ ლო ბის გან იშ მუშ ნე ბო და, მი სი უძი რო და მუ ქი 

თვა ლე ბი კი სიყ ვა რუ ლით, ბედ ნი ე რე ბით ივ სე ბო და, მე კი ვერ ვძღე ბო დი მი სი 

ცქე რით. უსას რუ ლოდ მიყ ვარ და, მი სით ვსუნ თ ქავ დი, ის კი ხში რად თა ვი სი 

სიტყ ვე ბი თა და საქ ცი ე ლით გზას უღო ბავ და ჩემს სუნ თ ქ ვას. სურ და, რომ მის 

ცხოვ რე ბა ში მხო ლოდ ჩრდი ლის რო ლი მქო ნო და. მე რე კი მთლი ა ნად გა და მი-

კე ტა ეს სუნ თ ქ ვა _ წა ვი და. არ ვი ცო დი, რა მექ ნა, სად წა მე ღო სა კუ თა რი თა ვი. 

ად რე ცო ტა რამ გა მე გო გენ დე რუ ლი დის ფო რი ის შე სა ხებ, არც ვა პი რებ დი 

სქე სის შეც ვ ლას, არც კი ვფიქ რობ დი ამა ზე და არა ვის გან ვ ს ჯი დი, ვთვლი დი, 

რომ ყვე ლა თა ვად ირ ჩევს სა კუ თარ გზას _ ვი ღა ცე ბი სა კუ თარ თავს ებ რ ძ ვი-

ან, ვი ღა ცე ბი კი სა ზო გა დო ე ბას. და ვიწყე ამის შე სა ხებ მე ტი და მე ტი ინ ფორ-

მა ცი ის მო ძი ე ბა, და ასე მი ვა გე ნი სა კუ თარ თავს, მო ვი პო ვე თა ვი სუფ ლე ბა, 

თით ქოს სა კუ თა რი „მეს” თავ სა ტე ხი ავაწყ ვე. გან შო რე ბის მე რე ვე ძებ დი 

სიტყ ვებს მის და საბ რუ ნებ ლად, ვწერ დი სუ ლე ლურ, უთავ ბო ლო წე რი ლებს, 

ლექ სებს, და დღემ დე ვი ნა ხავ ყვე ლა ჩემს აღი ა რე ბას. ბო ლოს იან ვ რის მოს ვ-

ლამ დე მივ წე რე, მე ში ნო და იან ვ რის დად გო მის მის გა რე შე.

 „უკვე დე კემ ბე რი ა, მა ლე იან ვა რი დად გე ბა. ოდეს ღაც არაჩ ვე უ ლებ რი ვად 

თბი ლი იან ვა რი ამ ჯე რად აღარ მო ვა ჩვენ თან. ახ ლა ის გან სა კუთ რე ბით ცი ვი 

და მარ ტო სუ ლი იქ ნე ბა, ჩემს ძარ ღ ვებ ში კი უკ ვე დი დი ხა ნია სი ცი ვე ჩქეფს, 

ჩე მი ბა გე ე ბი და ნაც, ოდეს ღაც რომ სიყ ვა რუ ლის სიტყ ვე ბი სწყდე ბო და, მხო-



ლოდ სი ცი ვე მო დის. რომ შე მეძ ლოს და 

და ვუბ რუნ დე იმ მო მენტს, არ მოგ ცემ დი 

არც შენ და არც სა კუ თარ თავს უფ ლე ბას, 

გვყვა რე ბო და. სიყ ვა რუ ლი _ ეს სა ჩუ ქა რი ა, 

რო მე ლიც დრო ის გან მავ ლო ბა ში ფეხ ქ ვეშ 

გავ თე ლეთ. ისე თი ახალ გაზ დე ბი და გა მო-

უც დე ლე ბი ვი ყა ვით; თი თო ე უ ლი ჩვენ გა ნი 

თა ვი სი ში შე ბი სა და მარ ტო ო ბის ბორ კი-

ლებ ში ცხოვ რობ და, ვერ შევ ძე ლით, გავ ფ-

რ თხი ლე ბო დით იმ ნა თელს, რაც შიგ ნი დან 

გვათ ბობ და. გუ ლე ბი და ნით დავ ჭე რით, 

სიყ ვა რუ ლით აღ სავ სე თვა ლე ბი წამ ში გა-

და იქ ც ნენ უძი რო სი ცა რი ე ლედ, ტკი ვი ლად, 

დაღ ლი ლო ბად.”

მო უ ლოდ ნე ლად დაბ რუნ და. იმ მო მენ ტ ში, 

რო ცა უკ ვე მე მის მო ლო დინ ზე ხე ლი მქონ-

და ჩაქ ნე უ ლი. რო გო რი ბედ ნი ე რი ვი ყა ვი. 

რწმე ნი თა და იმე დით აღ ვივ სე, მე გო ნა, რომ 

ჩე მი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა გე ბის შემ დეგ ის 

ჩემ თან ერ თად გა აგ რ ძე ლებ და ბრძო ლას. 

შევ ც დი. მის თ ვის ეს ყვე ლა ფე რი უცხო იყო; 

ისე ვე, რო გორც ად რე, აღ მიქ ვამ და ჩრდი-

ლად, მი სი სიყ ვა რუ ლი ჩემ მი მართ შე მო-

ი ფარ გ ლე ბო და იმით, რომ სურ და, ეხი ლა 

კა ცი ქა ლის გა რეგ ნო ბით, მე კი ამის მი ცე მა 



არ შე მეძ ლო მის თ ვის. მი სი სიტყ ვე ბით რომ ვთქვა, მის თ ვის სა ერ თოდ არაფ-

რის მი ცე მა შე მეძ ლო სა კუ თა რი სიყ ვა რუ ლის გარ და, რაც საკ მა რი სი არ იყო. 

ყო ველ თ ვის მე უბ ნე ბო და ამას, ყო ველ თ ვის გულ წ რ ფე ლი იყო, მე კი, სუ ლე ლი, 

არ ვი ჯე რებ დი და ღია კარს ვამ ტ ვ რევ დი. ისევ წა ვი და. ამ ჯე რად წარ სულ ში 

დამ ტო ვა. იქ ნებ არ წა სუ ლი ყო, მის გვერ დით რომ ვყო ფი ლი ყა ვი? არ ვი ცი. 

და ვი ღა ლე უკ ვე ამ „იქნებ”-ის გარ ჩე ვით.

მიყ ვარს თუ არა ახ ლა? გა ნა შე იძ ლე ბა და გა ვიწყ დეს ის, რაც შენ ში ცხოვ-

რობ და? მიყ ვარს ის, რო მე ლიც მი ყუ რებ და ყვე ლა ზე მო სიყ ვა რუ ლე თვა-

ლე ბით, ის, რო მე ლიც ჩემ თ ვის ზემ ფი რას სიმ ღე რებს მღე რო და, მაგ რამ 

ეზიზღე ბო და ასაი და მთე ლი რე პი, ყვე ლა ის სიმ ღე რა, რო მე ლიც მას ზე იყო 

შექ მ ნი ლი; მიყ ვარს ის, რო მე ლიც მე ლო დე ბო და თა ვის ცივ და წვი მი ან პე ტერ-

ბურ გ ში, ის, რო მელ თა ნაც მარ ტი ვად და ბედ ნი ე რად ვსა უბ რობ დი, ახ ლა კი 

ყო ვე ლი სიტყ ვის წარ მოთ ქ მა ტკივ ლის გავ ლით მი წევს. მიყ ვარს სა კუ თა რი 

წარ სუ ლი ახ ლან დელ დრო ში. მის შე სა ხებ მხო ლოდ იმის თქმა შე მიძ ლი ა, რომ 

უკან მო მი ტო ვა და ჰყავს საყ ვა რე ლი ადა მი ა ნი, ვის თან ერ თა დაც ახ ლა ბედ-

ნი ე რი ა. იქ ნებ ის მარ თა ლი ცაა და მე არ შე მიძ ლია იმ ფაქ ტ თან შე გუ ე ბა, რომ 

ჩემ გა რე შეა ბედ ნი ე რი? მაგ რამ მე უკ ვე დი დი ხა ნი ა, აღა რა ვარ ის სუ ლე ლი 

და კე თი ლი მოჩ ვე ნე ბა კას პე რი, რო მე ლიც მას ყვე ლა ფერს პა ტი ობ და; აღარ 

ვარ ის პი ტერ პე ნი, რო მელ მაც მას ფრე ნა ას წავ ლა, და აღარც ის უჭ კუო მე ქუ-

დე, რო მელ მაც სას წა უ ლის რწმე ნა აჩუ ქა (სულელები ვი ყა ვით _ ერ თ მა ნეთს 

ფილ მე ბი სა და მულ ტ ფილ მე ბის პერ სო ნა ჟებს ვა და რებ დით). შე იძ ლე ბა, არც 

ახ ლა ვარ საკ მა რი სად ბრძე ნი, რომ ყვე ლა ფე რი სწო რად გა ვი გო, მი ვი ღო და 

ვა პა ტი ო. ჩემ ში არა ფე რი დარ ჩა ძვე ლი „მესგან”, ხან და ხან სა კუ თა რი თა ვიც 

მე ნატ რე ბა, მაგ რამ ჩემ ში არას დ როს მოკ ვ დე ბა კარ გი მო მავ ლის რწმე ნა 

და მის კენ სწრაფ ვის სურ ვი ლი. იმე დი მაქვს, რომ სადღაც არ სე ბობს სწო-



რედ ის, ის ერ თად რ თი, რო მელ საც არ შე-

ე შინ დე ბა, რო მე ლიც გა ბე დავს, ვუყ ვარ დე 

ნამ დ ვი ლი მე.

ჩე მი პირ ვე ლი სიყ ვა რუ ლის ის ტო რი ა, 

მინ და, ჩე მი ვე ოთხ ს ტ რი ქო ნი ა ნი ლექ სით 

და ვას რუ ლო:

„მსხვრევამ რი ფებ ზე მე ვერ მომ კ ლა

სის ხ ლის გან დაც ლილ მა ბრმად გა ვაგ რ ძე-

ლე ცურ ვა სიყ ვა რუ ლის ზღვა ში,

მინ დო და, ზღვის ფსკე რის ცოდ ნა

მაგ რამ არ ჩან და ფსკე რი, რად გან ზღვაც 

არ სე ბობ და მხო ლოდ წარ მო სახ ვა ში.”

ამ აღ სა რე ბის კითხ ვი სას ბევ რი უბად რუკ 

ადა მი ა ნად ჩამ თ ვ ლის, მაგ რამ მე თუ აქ ვარ 

და სა კუ თარ თავ ზე ვსა უბ რობ, ესე იგი, არ 

მე ში ნი ა, რომ ვი ყო ის, რაც ვარ; ის პა ტა რა 

ბი ჭი იზ რ დე ბა, თა ვად სწავ ლობს სა ოც რე-

ბე ბის ჩა დე ნას, და აუცი ლებ ლად იქ ცე ვა 

კა ცად. სი სუ ლე ლე ა, ელო დო სას წა უ ლებს; 

იცხოვ რო ში ში სა და ზიზღის ბორ კი ლე-

ბით, ეძებ დე მი ზე ზებს, თუ რა ტო მაა შე ნი 

ცხოვ რე ბა უაზ რო, სვამ დე შე კითხ ვებს, 

რა ტომ მა ინ ც და მა ინც შენ შე გემ თხ ვა ეს 

ყვე ლა ფე რი. მაგ რამ ამა ზე უარე სი ა, მთე-

ლი შე ნი ცხოვ რე ბა გა და დო სა მო მავ ლოდ 



_ ყვე ლამ კარ გად ვი ცით, სა ი თაც შე იძ ლე ბა, წაგ ვიყ ვა ნოს ამ გზამ. თა ვად 

ფე ნო მე ნი - გენ დე რუ ლი დის ფო რია - ცო ტას თ ვის თუა ცნო ბი ლი, და თუ 

ვინ მემ იცის, რას ნიშ ნავს, რა ტომ ღაც რა ღაც ცოდ ვად მი იჩ ნე ვენ ამას, მი-

უ ხე და ვად იმი სა, რომ ტრან ს გენ დე რო ბა ზე პირ და პი რი მი ნიშ ნე ბა ბიბ ლი-

ა ში არა ვის უნა ხავს. რამ დე ნი მე მუ სულ მა ნურ ქვე ყა ნა ში კი, მა გა ლი თად, 

ირან ში, სა ხელ მ წი ფო ოპე რა ცი ის სა ფა სუ რის ნა ხე ვარს ფა რავს, ასე ვე, თუ 

ადა მი ა ნი მსგავს რა დი კა ლურ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს და სა ხელ მ წი ფო 

ორ გა ნო ე ბის გა ნაც თან ხ მო ბა აქვს, მო ფიქ რე ბის დროს მას პრაქ ტი კუ ლად 

არ აძ ლე ვენ და აუცი ლე ბე ლი ფორ მა ლუ რი სა კითხე ბის მოგ ვა რე ბის თა ნა ვე 

უტა რე ბენ ოპე რა ცი ას. 

ოპე რა ცი ის შემ დეგ სქე სის შეც ვ ლის ფაქ ტი დას ტურ დე ბა და აღი ნიშ ნე ბა 

და ბა დე ბის მოწ მო ბა სა და სხვა სა ბუ თებ ში. თუმ ცა, უნ და ით ქ ვას აქ ვე, რომ 

ეს ის ქვე ყა ნა ა, სა დაც გე ებ სა და ლეს ბო სე ლებს სა ჯა როდ სჯი ან სიკ ვ დი ლით. 

ხალხს ეში ნია ჩვე ნი, სას ტი კად გვეპყ რო ბი ან, ხან და ხან ყვე ლა ზე ახ ლო ბელ 

ადა მი ა ნებ საც არ შე უძ ლი ათ ჩვე ნი მი ღე ბა. სტა ტის ტი კის მი ხედ ვით ტრან ს-

გენ დერ ადა მი ან თა უმე ტე სო ბა თვით მ კ ვ ლე ლო ბით ას რუ ლებს სი ცოცხ ლეს. 

ამ პრობ ლე მის შე სა ხებ და უს რუ ლებ ლად შე იძ ლე ბა სა უ ბა რი. რა თქმა უნ და, 

ბევრ რა მე ში თა ვა დაც ვართ დამ ნა შა ვე ე ბი - სა ზო გა დო ე ბის გან თა ვი შორს 

გვი ჭი რავს, ში შის ქვეშ ვცხოვ რობთ. გენ დე რუ ლი დის ფო რია - ესაა პრობ ლე-

მა, რო მე ლიც უნ და გა და იჭ რას და ამი სათ ვის ყო ველ მა ჩვენ გან მა თა ვი სი გზა 

უნ და აირ ჩი ოს. სამ ყა რო ბევრ შე საძ ლებ ლო ბას გვაძ ლევს, ბევ რი გზაა გახ ს ნი-

ლი, მთა ვა რია სწრაფ ვა და თავ და ჯე რე ბა, ბა რი ე რე ბი ყო ველ თ ვის იარ სე ბებს 

და მათ ღირ სე უ ლად უნ და გა ვუმ კ ლავ დეთ. თა ვად ცხოვ რე ბაც ხომ სა ოც რე-

ბა ა, ერთ პრობ ლე მა ზე ჩა ციკ ლ ვა და მას ზე გა და ყო ლა სი სუ ლე ლე ა, არას წო-

რი ა. დრო არ იც დის.



ლიზა გვიანი



მთელ კორ პუს ში სიბ ნე ლე იდ გა, უბან ში შუ ქი 
იყო გა თი შუ ლი, თუმ ცა ნი ნის ოჯა ხი თა ვის ყო-
ველ დღი ურ ცხოვ რე ბას მა ინც არ იყო მოწყ ვე ტი-
ლი და, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სახ ლ ში არა ფე რი 
ჩან და, ყვე ლა წევ რი, მათ შო რის, გი ორ გიც, იგი ვე-
ნა ი რად ატა რებ და დღეს, რო გორც - ყო ველ თ ვის. 
დე და იდ გა და ლოც ვებს კითხუ ლობ და, მა მა მუ შა-
ო ბით იყო გა ტა ცე ბუ ლი და სა ბუ თებს ფურ ც ლავ-
და წამ და უ წუმ, ბე ბია გა ზეთს უც ქერ და სათ ვა ლე-
ე ბით, ძმა გარ დაც ვ ლი ლი ბა ბუ ის სუ რა თის ქვეშ 
დი ვან ში იყო ჩაფ ლუ ლი და წი ნას წარ და ტე ნი ლი 
კომ პი უ ტე რით თა მა შობ და უდარ დე ლად, ნი ნი კი 
თა ვის ოთახ ში იყო შე კე ტი ლი, ყვე ლა სა გან მო შო-
რე ბით და მო ბი ლუ რის შუქ ზე უყუ რებ და სიტყ ვე-
ბით მო ცულ, აჭ რე ლე ბულ ფურ ცელს, რო მელ ზეც 
თავ ში მო სულ რით მებს წერ და, თან ფიქ რ ში გარ-
თუ ლი, ისე, უნებ ლი ეთ, სა კუ თარ თავს აწ ვა ლებ და 
და თმებს ღე რა- ღე რა იგ ლეჯ და. დრო მი დი ო და, 
ყო ვე ლი დღე ასე გა დი ო და, მაგ რამ ნი ნის თ ვის 
არა ფე რი იც ვ ლე ბო და, არა და ცვლი ლე ბე ბი ყვე-
ლა ზე მე ტად სჭირ დე ბო და ცხოვ რე ბა ში.

გვი ა ნი იყო, რო ცა უეც რად ნი ნის თავ ზე ნა თუ-
რა აინ თო და ანიშ ნა, რომ შუ ქი მო ვი და. ყვე ლას 
ეძი ნა, ის კი კვლავ გა მა ლე ბით გა ნაგ რ ძობ და წე-
რას. თვა ლე ბი ჩა სის ხ ლი ა ნე ბუ ლი ჰქონ და, სევ-
დით სავ სე, ცრემ ლე ბით ავ სე ბუ ლი, რომ ლე ბიც 
ერ თ მა ნე თის მი ყო ლე ბით გორ დე ბოდ ნენ მის 
აწით ლე ბულ ლო ყებ ზე. ფურ ცე ლი უკ ვე სვე ლი 
იყო, გი ორ გის თი თე ბიც და კა ლა მიც ცრემ ლის 
წვე თებ ში იყო გაჟ ღენ თი ლი, რო ცა მან წე რა და-
ას რუ ლა, რვე ულს გვერ დ ზე, პა ტა რა სკამ ზე მი-
უ ჩი ნა ად გი ლი, შუ ქი ჩა აქ რო და ტან საც მ ლის 
გა უხ დე ლად, ისე, რო გორც იყო სა წოლ ზე, თა ვი 
და დო და ძილს მი ე ცა.

„დედი, დე დი სკო ლა ში და გაგ ვი ან დე ბა. ადე ქი, 
ჩაი მზა და ა, უცებ დავ ლი ოთ და წა ვი დეთ.” დე-
და, სა სი ა მოვ ნო ქალ ბა ტო ნი, ეკა, ნი ნის თავ ზე 
ეფე რე ბო და და შვილს ფრთხი ლად აღ ვი ძებ და. 
„დაგაგვიანდა, ცხრის 25 წუ თია უკ ვე.” ამ სიტყ-



ვებ ზე ნი ნი სუს ტი კვნე სით ნე ლა წა მოდ გა ლო გი-
ნი დან და თვა ლე ბი მო ის რი სა. „აი, ნა ხე, თვა ლე ბი 
რას გი გავს, დე დი, სიბ ნე ლე ში რომ იცი ხოლ მე მო-
ბი ლუ რის და ნა თე ბა რვე ულ ზე და ისე წე რა, მა გის 
ბრა ლი ა, ნა ხე, რო გორ ჩაგ წით ლე ბი ა.” ნი ნიმ დე-
დას დუ მი ლით უპა სუ ხა, თვალ საც არი დებ და და 
ქვე მოთ იყუ რე ბო და. დე დამ ეს შე ამ ჩ ნი ა, მაგ რამ 
ყუ რადღე ბა ამა ზე არ გა ა მახ ვი ლა. „კარგი, და ი ბა-
ნე პი რი და წა ვი დეთ, ჰო?” შვილ მა დე დას თა ვი და-
უქ ნია და რო ცა ეკა კა რის კენ წა ვი და, ნი ნი ლო გი-
ნი დან ზან ტად წა მოდ გა, ძირს დაგ დე ბულ ჩან თას 
ხე ლი და ავ ლო და ოთა ხი დან გა ვი და. ნი ნი სკო ლის-
თ ვის გა ემ ზა და, მაგ რამ მი უ ხე და ვად დე დის მუ და-
რი სა, არ უსა უზ მი ა, ისე გა ვი და სახ ლი დან.

„დედი, უბ რა ლოდ პუ რი მა ინც შე ჭა მე,” _ ეკამ 
ნაღ ვ ლი ა ნი ხმით კი დევ ერ თხელ გას ძა ხა უკ ვე კა-
რი დან გა სულ შვილს.

 „არ მინ და,” _ ნი ნიმ ჩუ მად უპა სუ ხა და გზა გა-
აგ რ ძე ლა.

„წაყვანა არ გინ და? მე წა გიყ ვან დი მან ქა ნით!”
„არა, წა ვალ ჩე მით!” _ ბო ლო ჯერ მი ა ძა ხა ნი-

ნიმ დე დას და სა დარ ბა ზო დან გა ვი და. ნე ლი ნა-
ბი ჯე ბით უახ ლოვ დე ბო და შე ნო ბას, რო მელ საც 
მთე ლი არ სე ბით ვერ იტან და და რო ცა სკო ლა 
თვალ ში მოხ ვ და, გუ ლის ცე მის სიჩ ქა რე მო ე მა ტა, 
ძლი ე რად ურ ტყამ და მკერდს შიგ ნი დან, თით ქ მის 
გა რეთ ვარ დე ბო და, ისე ფეთ ქავ და, მაგ რამ ნი ნის 
სხვა გზა არ ჰქონ და და ფე ხებს იგი მა ინც სკო ლის 
შე ნო ბამ დე მიჰ ყავ დათ. გა რეთ ბი ჭე ბი იდ გ ნენ და, 
რო გორც ყო ველ თ ვის, მას ელო დე ბოდ ნენ.

„ნახე, ეს პი და რას ტი მო დის, ამის ბო ზი დე დას 
შე ვე ცი!”

„მოგიტყან გამ ზ რ დე ლი შე ყლე ო!” _ ჰა ერ ში შე უ-
რაცხ მ ყო ფე ლი სიტყ ვე ბი ავარ და და ნი ნის ის რე ბი-
ვით და ერ ჭო გულ ზე.

„დაიჭირეთ ეგ ყლის შ ვი ლი! მო დი აქ შე ნი!” - სა მი 
ნაც ნო ბი და შემ ზა რა ვი სა ხე უცებ ნი ნის წინ აღ-
მოჩ ნ და და გზა გა და უ კე ტა, და ნარ ჩე ნე ბი კი უკ ნი-
დან ამო უდ გ ნენ და გა საქ ცე ვი აღარ და უ ტო ვეს.



„ჰა, გე ში ნია პა ტა რა? მო დი, მო მე კა რი და და-
გამ შ ვი დებ, არ გინ და, შე პი და რას ტო?” _ მსუ ქან-
მა მე თერ თ მე ტეკ ლა სელ მა ნი ნის ხე ლი სტა ცა და 
ღიპ ზე მი ი წე ბა ზურ გით, და ნარ ჩე ნე ბი კი იცი ნოდ-
ნენ, რო ცა ნი ნი სქე ლი ხე ლე ბი დან თა ვის დაღ წე-
ვას ცდი ლობ და. მაგ რამ უეც რად, რო დე საც ნი ნის 
ფარ თხალ ში ჩან თა მხრი დან ჩა მო უ ცურ და და 
ძირს და ვარ და, ის ში შით ად გილ ზე გაშ რა და ერთ 
წერ ტილს მი აშ ტერ და ძირს, ას ფალ ტ ზე, სა დაც მი-
სი ზურ გ ჩან თი დან კოს მე ტი კა გად მო ი ყა რა და მი-
მო ი ფან ტა.

„ჩემი კა ი, ეს რა არი ტო?”
„შენი პე დი კი დე და მოვ ტყან, ეს რა გიწყ ვი ა, შე 

ყლე ო?”
ნი ნის თვა ლე ბი ცრემ ლე ბით აევ სო და უეც რად 

ძა ლის მოზღ ვა ვე ბა იგ რ ძ ნო ხე ლებ ში, რა მაც მა-
შინ ვე და აღ წე ვი ნა თა ვი იმ ბი ჭის მკლა ვე ბი დან და 
დი დი სის წ რა ფით მის ცა სა შუ ა ლე ბა, გაქ ცე უ ლი-
ყო. ნი ნი გა უ ჩე რებ ლად და და უ ღა ლა ვად მირ ბო-
და, მირ ბო და და უკან არ იხე დე ბო და, არ გა ჩერ და, 
სა ნამ პა ტა რა პარკს არ მი აღ წია და ხე ებ ში უცებ 
და ი კარ გა. ვე რა ვინ ხე დავ და. ერთ ად გი ლას გა-
ჩერ და და რა მო დე ნი მე წუ თით გა შეშ და. ათას ნა-
ი რი ფიქ რი უტ რი ა ლებ და თავ ში, ათას ნა ირ მა მო-
გო ნე ბამ მო იც ვა მი სი გო ნე ბა, ათა სი სა ხე და უდ გა 
თვალ წინ, სა ნამ გა ახ სენ და, რომ იმ დღეს მი სი ძმის 
შარ ვა ლი ეც ვა და რა ღაც სიმ ძი მე საც გრძნობ და 
ჯი ბე ში. ნი ნიმ იქ ხე ლი ნე ლა ჩა ი ყო და პა ტა რა გა-
საშ ლე ლი და ნა ამო ი ღო, რო მე ლიც მის ცრემ ლი ან 
თვა ლებს ირეკ ლავ და და სა კუ თარ ტან ჯ ვას აყუ-
რე ბი ნებ და. ნი ნი რამ დე ნი მე წა მით გაქ ვავ და, შემ-
დეგ კი სა ნუკ ვა რი ოც ნე ბა აის რუ ლა.

და კარ გუ ლი ნი ნის კვალს ორ დღე ში მი აგ ნეს 
ოჯა ხის მი ერ დაღ ვ რი ლი უამ რა ვი ცრემ ლის 
შემ დეგ, მაგ რამ უკ ვე გვი ა ნი იყო. მი სი გა ცი ე-
ბუ ლი სხე უ ლი ხე ებს შო რის ეგ დო უსი ცოცხ-
ლოდ, ბა ლა ხი სის ხ ლით იყო დას ვ რი ლი, ნი ნის 
მუ ცელ ზე კი დი დი ასო ე ბით იყო და ნით ამოტ-
ვიფ რუ ლი: „მე გო გო ვარ.” 
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იმ დე ნი პრობ ლე მაა გარ შე მო, არც კი ვი ცი, 

რომ ლით და ვიწყო, ჯერ პი რად პრობ ლე მებს 

მოვ ყ ვე ბი. შე იძ ლე ბა, უც ნა უ რად ჟღერს, მაგ-

რამ არ ვი ცი, ვინ ვარ, უბ რა ლოდ ვი ცი, რომ 

არ ვარ უმ რავ ლე სო ბის წევ რი, შე იძ ლე ბა ასე 

ით ქ ვას. თუმ ცა, ვი ცი, რო გო რი ვარ, შე მიძ ლი ა, 

გა ვუ გო ნე ბის მი ერ ადა მი ანს, მაგ რამ ხან და-

ხან მეც არ მეს მის თქვე ნი, არ მეს მის, რა ტომ 

ითხოვთ იმას სხვის გან, რაც თქვენ თვი თონ არ 

გა გაჩ ნი ათ? უფ რო დავ კონ კ რეტ დე ბი: რე ლი-

გი ა, რის გა მოც “გძულვართ”. თქვე ნი რე ლი-

გია მო გი წო დებთ სიყ ვა რუ ლის და პა ტი ვის ცე-

მის კენ, თქვე ნი რე ლი გი ის თა ნახ მად ღმერ თ მა 

შექ მ ნა ადა მი ა ნი და მის ცა მას არ ჩე ვა ნის სა შუ-

ა ლე ბა; ადა მი ან ზეა და მო კი დე ბუ ლი, ის ცუდ 

გზას აირ ჩევს თუ კარს, ღმერ თ მა ამის უფ-

ლე ბა მის ცა და თქვენ ვინ ხართ, რომ ამ უფ-

ლე ბას არ თ მევთ ადა მი ა ნებს?! ადა მი ა ნებს, 

რომ ლებ საც არ იც ნობთ, ადა მი ა ნებს, რომ-

ლებ საც არა ფე რი და უ შა ვე ბი ათ თქვენ თ ვის და 

უბ რა ლოდ ცდი ლო ბენ, რომ სა კუ თა რი თა ვი 

და იც ვან, ცდი ლო ბენ, რომ იცხოვ რონ! თქვენ, 

თქვენ თვი თონ არ სცემთ პა ტივს თქვენს რე-

ლი გი ას და რა ტომ ითხოვთ ამას სხვის გან?! მი-

მი ფურ თხე ბია ყვე ლა ისე თი ქრის ტი ა ნის თ ვის, 

რო მე ლიც ძა ლა დობს! შე უ რაცხ ყოფს და გა ნი-

კითხავს სხვას! ოდეს მე არ გი ფიქ რი ათ იაზე, 

რომ იქ ნებ არ უნ დათ ამ ადა მი ა ნებს ისე თე ბი 

იყ ვ ნენ, რო გო რე ბიც არი ან? შე იც ვა ლონ? სათ-

ქ მე ლად ად ვი ლი ა... შე იც ვა ლე! შენ შე გიძ ლი ა, 



შე იც ვა ლო? არა, არ შე გიძ ლი ა. ჩვენ რო გო რე-

ბიც არ უნ და ვი ყოთ, ადა მი ა ნე ბი ვართ! მინ და, 

ჩე მი სურ ვი ლე ბი და ოც ნე ბე ბი გა გან დოთ ... 

მინ და, ქუ ჩა ში გას ვ ლი სას ყვე ლას სა ხე ზე ღი-

მილს ვხე დავ დე, მინ და ვუ ყუ რებ დე, რო გორ 

აფ რ ქ ვე ვენ ადა მი ა ნე ბი სიყ ვა რულ სა და სით-

ბოს ერ თ მა ნე თის მი მართ, მინ და, რომ ერ თი 

ადა მი ა ნი მე ო რე ადა მი ანს ადა მი ა ნუ რი თვი-

სე ბე ბით აფა სებ დეს და არა ორი ენ ტა ცი ით, 

რე ლი გი ით და თუნ დაც, კა ნის ფე რით; მინ და, 

ყო ვე ლი გამ ვ ლე ლი ადა მი ა ნის თვა ლებ ში სი-

კე თეს ვხე დავ დე, ყვე ლა ფე რი სიყ ვა რულ მა 

მო იც ვას, რად გან ვფიქ რობ, რომ სიყ ვა რუ ლი 

ერ თა დერ თი ა, რა საც შე უძ ლია ბო რო ტე ბა 

დაძ ლი ოს, სიყ ვა რუ ლი გვა ახ ლო ვებს და გვი-

ბიძ გებს იმის კენ, რომ ვი ყოთ კარ გი ადა მი ა-

ნე ბი! პირ ველ რიგ ში ადა მი ა ნე ბი და მე რე სხვა 

და ნარ ჩე ნი. მე, სა ქარ თ ვე ლო ში მცხოვ რებ 19 

წლის მო ზარდს, იქამ დე მექ ნე ბა იმე დი, სა ნამ 

პირ ში სუ ლი მიდ გას, რომ სიყ ვა რუ ლი და ადა-

მი ა ნო ბა დაძ ლევს იმ ბო ტო რე ბა სა და ბოღ მას, 

რაც ადა მი ა ნებ ში ა. მინ და, რომ პა ტი ე ბა შე გეძ-

ლოთ და ცუ დის თ ვის სამ გი ე როს გა დახ და არ 

გინ დო დეთ, რად გან ამის მე რე თქვენც ისე თე-

ბი გახ დე ბით, რო გო რე ბიც ისი ნი არი ან, ვინც 

თუნ დაც, რა მე ცუ დი გა გი კე თეს. შე იძ ლე ბა, 

ჩე მი ნა წე რი ზღა პა რი ვი თა ა, მაგ რამ მე მა ინც 

მჯე რა! მჯე რა, რომ ყვე ლა ადა მა ინ ში არის რა-

ღაც ადა მი ა ნუ რი! არის სი კე თე და, რა თქმა 

უნ და, სიყ ვა რუ ლი! 
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მე მქვია სა ხე ლი... უბ რა ლო, 
ადა მი ა ნუ რი სა ხე ლი, რო მე ლიც 
და ბა დე ბის თა ნა ვე მო მე ნი ჭა. 
მქვია სა ხე ლი, რო მე ლიც ყვე ლა 
ჩვე უ ლებ რივ ადა მი ანს ჰქვი ა, 
რომ ლი თაც ზო გი მიც ნობს და 
ზო გიც - არა, იმი ტომ, რომ ეს ჩე-
მი არ ჩე ვა ნი ა, მინ დო დეს თუ არა, 
მერ ქ ვას ესა თუ ის სა ხე ლი. მე 
მაქვს ასა კი, ჩვე უ ლებ რი ვი ასა-
კი, რო მე ლიც ჩემ თ ვის არა უბ რა-
ლოდ ჩე მი და ბე რე ბის მა თე მა ტი-
კუ რი ერ თე უ ლი ა, არა მედ ჩე მი 
გან ვ ლი ლი და, ალ ბათ, გა სავ ლე-
ლი გზის მან ძი ლი ა...

მე ვარ ადა მი ა ნი, ისე თი ვე, რო-
გო რიც ხარ შენ, შენც და კი დევ 
8 მი ლი არ დი „შენ” გარ შე მო. მე 
მაქვს გენ დე რი, ჩვე უ ლებ რი ვი 
გენ დე რი, ბი ო ლო გი უ რი, რო-
გორც ექი მე ბი ამ ბო ბენ და მინ-
და, გა გიხ ს ნა სა ი დუმ ლო: მე 
მაქვს მე ო რე გენ დე რიც. თუმ-
ცა, სი მარ თ ლე გითხ რა, მე არც 
ერთს და არც მე ო რეს არ ვა ღი ა-
რებ ჩე მად, უფ რო მე ტიც, მე მათ 
ვერ ვე გუ ე ბი ჩემ ში და, სამ წუ ხა-
როდ, ვა ტა რებ ამ აუღი ა რე ბელ 
სქესს მთე ლი ჩე მი ცხოვ რე ბის 
მან ძილ ზე. ალ ბათ, გა გიკ ვირ დე-
ბა და მკითხავ, გენ დე რი რა არის 
და რის თ ვი საა სა ჭი რო? გეტყ ვი: 
ჩვე უ ლებ რივ ცი ვი ლი ზე ბულ სა-
ზო გა დო ე ბა ში, გენ დე რი ადა მი-
ა ნის სქე სის მი ნიშ ნე ბა ა, ოღონდ 
რო დე საც ადა მი ა ნი იზ რ დე ბა 
(ზოგჯერ ბავ შ ვო ბა შიც) ის თვი-
თონ აკე თებს არ ჩე ვანს, რო მელ 
გენ დერს მი ა კუთ ვ ნოს თა ვი. მაგ-
რამ მო დი, ახ ლა გა ვიხ სე ნოთ, 
სად ვცხოვ რობთ? და შენ, მე-
გო ბა რო, რო მე ლიც ეხ ლა ამას 
კითხუ ლობ, რა ენა ზე კითხუ-

ლობ? ქარ თუ ლია ხომ? შე სა ბა-
მი სად, სა ქარ თ ვე ლო ში ვართ... 
იქ, სა დაც სიტყ ვა „გენდერის” 
ნაც ვ ლად გვეს მის ისე თი სიტყ-
ვე ბი, რო გო რე ბი ცაა „ქალაბიჭა”, 
„ნაზიკო”, „ქაჯი”, „გოგოშკა” და 
სა დაც ამ უხამ სი შე უ აცხ ყო ფით 
გა ნი საზღ ვ რე ბა, თუ ვინ ხარ შენ. 
მახ სოვს ერ თი ეპი ზო დი ბავ შ ვო-

ბი დან: სკო ლა ში ძა ლი ან ვაქ ტი უ-
რობ დი და კარ გა დაც ვსწავ ლობ-
დი; თუმ ცა, ძა ლი ან მო უს ვე ნა რი 
და ცელ ქიც ვი ყა ვი. კლას ში 23 
ბი ჭი და სულ 11 გო გო - აი, ასე-
თი უაზ რო დის ბა ლან სი იყო, მაგ-
რამ, სა მა გი ე როდ, სულ არა ბუ ლი 
ჯი შის ცხე ნე ბი ვით გა დაგ ვარ ჩი-
ეს და მოგ ვა თავ სეს ერთ კლას-
ში. მოკ ლედ, ამ ჩე მი ცელ ქო ბის 
გა მო ხში რად ვხდე ბო დი მას წავ-



ლებ ლის ნერ ვუ ლი სის ტე მის აშ-
ლი ლო ბის მი ზე ზი და ერ თხე ლაც 
მან ჩემს მშობ ლებს გა ნუცხა და: 
„მეგონა, კლას ში 23 ბი ჭი მყა ვა-
და და თურ მე 24 ყო ფი ლა”. აი, 
ასეთ ვი თა რე ბა ში დღი დან დღემ-
დე ვიზ რ დე ბო დი და 33 კა ცის და-
ცინ ვი სა და დამ ცი რე ბის მსხვერ-
პ ლი გავ ხ დი. იყო თუ არა ეს 

საწყე ნი? მე ეს მტკი ო და ყო ველ 
დღე! 11 წლის მან ძილ ზე! მე რე 
გა ვი ზარ დე და დავ ფიქ რ დი ბევრ 
რა ღა ცა ზე, მივ ხ ვ დი, რომ უნ და 
ვი ყო ისე თი, რო გო რიც ვარ, არ 
შე ვე გუო და მთე ლი ჩე მი ცნო ბი-
ე რი თუ არაც ნო ბი ე რი არ სით უნ-
და შე ვებ რ ძო ლო სა ზო გა დო ე ბის 
მა ხინჯ დოგ მებს. თუმ ცა, ესეც 
ძა ლი ან რთუ ლი ა, რად გან მე ცო-
ტა ვარ მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბე ბი-

თაც კი და სხვა სა ზო გა დო ე ბა 
ბევ რად დი დია და მძლავ რი. ეს 
ჩე მი ცხოვ რე ბის მხო ლოდ ერ თ -
ერ თი პუნ ქ ტი ა; არ სე ბობს კი დევ 
უამ რა ვი რამ, რა ზეც სა უ ბა რი 
ძა ლი ან მინ და, ჩე მო მე გო ბა რო.

სამ სა ხუ რი დღეს დღე ო ბით 
ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ას პექ ტია ჩვე ნი არ სე ბო ბის. მი-
დი ხარ, მა გა ლი თად, გა სა უბ რე-
ბა ზე, პირ ვე ლი, რაც ყვე ლა ზე 
მე ტად გხვდე ბა თვალ ში - შე ნი 
პო ტენ ცი უ რი უფ რო სის გა მო-
ხედ ვა და უსა ზიზღ რე სი კითხ-
ვა: „კოსმეტიკას ხმა რობ?” იცი, 
რა მინ და ვუ პა სუ ხო? მა მა შე ნი 
ხმა რობ და დე და შენს, შენ რომ 
გა კე თებ და! მაგ რამ ვჩუმ დე ბი 
და მარ თ ლაც არ სე ბულ ალერ-
გი ას ვა წერ ჩემს „ჩაუდღაბნავ 
და უშ ტუ კა ტურ კო” სა ხეს, და 
მიჩ ნ დე ბა სურ ვი ლი, ვუ პა სუ-
ხო ამ ჭკუ ის კო ლო ფებს, რომ 
სა ხის ნა ო ჭი კი არა, ტვი ნის ნა-
ო ჭია მთა ვა რი და ეს მუდ მი-
ვი „დაგიკავშირდებით...” ეს არ 
არის მხო ლოდ ჩე მი პრობ ლე მა, 
მაგ რამ თუ სხვას იწუ ნე ბენ, მა-
გა ლი თად, „ვორდის” არა საკ მა-
რის დო ნე ზე ცოდ ნის გა მო, მე 
მი წუ ნე ბენ ქვე და ბო ლო ე ბი სა და 
კოს მე ტი კის არ გა მო ყე ნე ბის გა-
მო. და რა ტომ? შენ მითხა რი, მე-
გო ბა რო, შენ ხომ ამ სა ზო გა დო-
ე ბის „ჩვეულებრივი” წევ რი ხარ? 
შენ ხომ არ გაქვს ლი მი ტი ქცე ვა-
სა და სა უ ბარ ში? შენ ხომ არა ვინ 
გიყ ვი რის ქუ ჩა ში, გა ეთ რიე სა-
ქარ თ ვე ლო და ნო? აი, მე კი მიყ-
ვი რი ან, მე მუქ რე ბი ან, მდევ ნი ან, 
მჩაგ რა ვენ, მსპო ბენ და მკლა ვენ 
ან თავს მაკ ვ ლე ვი ნე ბენ ყო ველ 
დღე! ათას ჯერ, მსოფ ლი ოს ყვე-



ლა ქვე ყა ნა ში! უამ რავ და მამ ცი-
რე ბელ წნეხ ში მა ტა რე ბენ, რომ 
მხო ლოდ ერ თი სიტყ ვა შე იც ვა-
ლოს ჩემს ცხოვ რე ბა ში - „სქესი”. 
დღეს ჩემ მა შეყ ვა რე ბულ მა 
მითხ რა, ერ თი სუ ლი მაქვს, შენ-
თან ერ თად მშვი დად გა ვი ა რო 
ქუ ჩა ში ო... იცი ეს რას ნიშ ნავს? 
მე დროს ვი გებ, სა ნამ შენ და 
შენ ნა ი რე ბი ეკ ლე სი ის კედ ლებს 
ურა ხუ ნებთ ცა რი ელ თა ვებს და 
ლოც ვა ში გახ სენ დე ბათ ურ თი-
ერ თ სიყ ვ ს რუ ლი და პა ტი ვის ცე-
მა; მე სწო რედ ამ დროს მშვი დად 
დავ დი ვარ ქუ ჩა ში და არ მე ში ნი ა! 
მე ტრან ს გენ დე რი ვარ! მე აგენ-
დე რი ვარ! მე ადა მი ა ნი ვარ და 
სიყ ვა რუ ლის ნი ჭი გა მაჩ ნი ა... და 
სხვა ადა მი ა ნე ბი სად მი სი ძულ-
ვილს ღმერ თის სიყ ვა რუ ლად არ 
ვმო სავ! მე ის ვარ, ვინც შენ, ჩე-
მო უხი ლა ვო მე გო ბა რო, ათას-
ჯერ უკ ვე აც ვი ჯვარს, ის ვარ, 
ვინც შენ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი აზ რი-
სა თუ ფიქ რის გა მო მი ლი ონ ჯერ 
გა ა ნად გუ რე და ვი საც ბო ლო 
მო უ ღე, ის, ვინც შენ გა მო თა ვის 
ინ დი ვი დუ ა ლო ბას ნიღ ბის ტა რე-
ბა ში სპობს მარ ტო იმი ტომ, რომ 
მო გე წო ნოს და არ გან სა ჯო და 
არ და სა ჯო; მე არ მაქვს არ ჩე ვა-
ნი, ვი ყო ეს თუ ის, ზუს ტად ისე, 
რო გორც შენ არ გაქვს არ ჩე ვა ნი, 
იყო ქა ლი თუ კა ცი; უბ რა ლოდ, 
მე ჩემს ყო ფას ღირ სე უ ლად ვა-
ტა რებ და ყვე ლა ფე რი ზე მოთ 
და წე რი ლის მი უ ხე და ვად, არ ვარ 
გა ბო რო ტე ბუ ლი! უბ რა ლოდ, და-
ვი ღა ლე იმ ჰა ე რით, რო მელ საც 
შენ შე ნი უხამ სო ბით, უვი ცო ბით 
და გა უ ნათ ლებ ლო ბით და საკ მე-
ვე ლის სუ ნით აფუ ჭებ! მად ლო ბა, 
რომ დღე საც ცოცხა ლი ვარ. 



ფატიმა 
რომანოვა

მე მაპატიე, 
ჩემო
სიყვარულო



„-ცუდი ამ ბე ბი მაქვს, ბა ჭი...
-რა მოხ და? მო ი ცა, ეხ ლა ვე ჩა მო ვალ და გა მო ვალ ქუ ჩა-

ში... ხო?
- აივ და დე ბი თი მაქვს. რა უნ და ვქნათ...
- ბლი ად!.. უკ ვე აღა რა ფე რი. უკ ვე ვე ღა რა ფერს გა ვა კე-

თებთ...”

რო გორ შე მიყ ვარ და
ზუს ტი თა რი ღი აღარ მახ სოვს. არც ის, თუ ვინ ვის მის-

წე რა გაც ნო ბის მიზ ნით წე რი ლი პირ ველ მა. მახ სოვს, რომ 
დი დი ხა ნი ვერ ვი ღებ დი გა დაწყ ვე ტი ლე ბას - ვეს ტუმ რო თუ 
არა. სა ბო ლო ოდ დავ რ ჩი სახ ლ ში. მე ო რე დღეს კი მი ვი ღე 
საყ ვე დუ რი: „ისე, რომ იცო დე, ზრდი ლო ბი ა ნი ადა მი ა ნე ბი 
ასე არ იქ ცე ვი ან, ეს უზ რ დე ლო ბა ა!” ზუს ტად ამ სიტყ ვებ მა 
გა აღ ვი ძეს ჩემ ში სირ ცხ ვი ლი. მე გა დავ წყ ვი ტე, გა მო მეს წო-
რე ბი ნა შეც დო მა. დი დი ხანს მივ ფაშ ფა შებ დი მი სი სახ ლის-
კენ სი ცი ვე ში, ძლი ე რი ქა რი ქრო და და მე მო ვას წა რი გა მე-
ფიქ რე ბი ნა, რომ, იქ ნებ, და ვი კი დო ეგ ყვე ლა ფე რი? დღეს 
რომ შინ დავ ბ რუ ნე ბუ ლი ყა ვი, ყვე ლა ფე რი, შე საძ ლე ბე ლი ა, 
სულ სხვა ნა ირ ფი ნა ლამ დე მო სუ ლი ყო. კა რი გა მი ღო იკამ 
და მე მივ ხ ვ დი, რომ ეს ის მო მენ ტი ა, რო ცა მთავ რ დე ბა რა-
ღაც ძვე ლი და იწყე ბა ახა ლი. რა თქმა უნ და, თა ვი დან ავი-
ფა რე სე რი ო ზუ ლი და სა ო ჯა ხე ბე ლი „კაცის” ნი ღა ბი, მაგ რამ 
ძა ლი ან მა ლე ამ ნიღ ბის არა ნა ი რი სა ჭი რო ე ბა აღარ იყო, იმი-
ტომ რომ ყვე ლა ფე რი აშ კა რა გახ და. არა, პირ ველ დღეს ვე 
სექ სი არ გვქონ და, მე ო რე დღე საც არა, არც მე სა მე დღეს. 
ესე იყო სა ჭი რო, მაგ რამ სადღაც გუ ლის სიღ რ მე ებ ში ვი ცო-
დი, რომ ეს კარ გის ნი შა ნი ა. მითხ რა: „არ მინ და, ყვე ლა ფე-
რი გა ვა ფუ ჭო სექ სით პირ ვე ლი ვე პა ე მან ზე. მინ და გა გიც ნო 
უკე თე სად. სექ სის გა რე შე მე ეს უფ რო კარ გად გა მო მი ვა, 
სექ სი კი არ სა დაც არ გაქ რე ბა და არ გა იქ ცე ვა.” 

შემ დეგ კი ჩვენ ვკოც ნა ობ დით. ტუ ჩე ბი გვქონ და შე შუ-
პე ბუ ლი. მე ვღრმავ დე ბო დი მას ში უფ რო და უფ რო, მის 
გვერ დით ჭუა მე კე ტე ბო და. ჩვენ ვსვამ დით არაყს და ვაშ-
ლის წვენს. ვე წე ო დით პირ და პირ ოთახ ში. მი სი თვა ლე ბი... 
მი სი თვა ლე ბი იყო ყვე ლა ზე ლა მა ზი, რაც კი სად მე მი ნა-
ხავს. ნა თე ლი. ღი ა. მო ცის ფ რო- მომ წ ვა ნო. გამ ჭ ვირ ვა ლე. 
მე ვი ძი რე ბო დი ამ თვა ლებ ში. ვხე დავ დი ამ თვა ლებ ში პა-
სუხს, რო მელ მაც და ქო ქა ჩემ ში პა სუ ხის ნიშ ნად რა ღაც 
რე აქ ცი ა. ეს რე აქ ცია ჩა ვი და სუ ლის სიღ რ მე ებ ში და გა ი-
ტა ცა ჩე მი გუ ლი, მკერ დის არე ში რო მე ლიც იმა ლე ბო და 
და კან კა ლებ და პა ტა რა შე შე ნი ბუ ლი ბე ღუ რა სა ვით. 



რო გორც მე რე გა ირ კ ვა, ჩვენ გვიყ ვარ და ერ თი და იგი ვე 
მუ სი კა. მსგავ სი იუმო რის გრძნო ბაც გვქო ნი ა, გვიყ ვარ და 
ერ თი და იგი ვე ფილ მე ბი. მას უხა რო და, რო გორც ბავშვს, 
რო ცა მე ვამ ბობ დი, რო მე ლი მუ სი კა ლუ რი ჯგუ ფე ბი მომ-
წონს! მეც აღ ფ რ თო ვა ნე ბუ ლი ვი ყა ვი ამის გან. პირ ვე ლი 
სიყ ვა რუ ლი. ნამ დ ვი ლი. ძლი ე რი!

გაც ნო ბის მე რე, რამ დე ნი მე კვი რა ში ერ თად ცხოვ რე ბაც 
და ვიწყეთ. მე უბ რა ლოდ ჩა ვა ლა გე ჩან თა და წა მო ვე დი 
სახ ლი დან. მშობ ლე ბი შოკ ში იყ ვ ნენ. მე რე ნელ - ნე ლა გა-
დავ ზი დე ყვე ლა ჩე მი ნივ თი. პირ ვე ლი სა ღა მო ახალ სახ-
ლ ში. საყ ვა რელ ადა მი ან თან. უკ ვე ეს მაგ დებ და სიმ თ ვ რა-
ლე ში, ალ კო ჰო ლის გა რე შე. მე ვე წე ო დი ზე დი ზედ, ოთახ ში 
დავ დი ო დი კა ტა სა ვით, შე ვის წავ ლე ყო ვე ლი კუთხე. ახ ლა 
ეს ბი ნა ჩე მი ცა ა. რო ცა ვრეცხავ დი ჭურ ჭელს, იკას ისე ღი-
ად უკ ვირ და, მითხ რა, რომ არა ვის ჯერ არ გა უ რეცხავს 
მის თ ვის ჭურ ჭე ლი. მე რე გა ჩუმ და და თქვა: „არა, „მე” 
არა, „ჩვენ”. ამ სიტყ ვე ბის გან კე ფამ დე გა ირ ბი ნა მდუ ღა რე 
ტალ ღამ. ეს ყვე ლა ფე რი იყო ჩემ თ ვის ახა ლი იმ დრო ის თ-
ვის. ყვე ლა ეს სიტყ ვა. ემო ცი ე ბი. გრძნო ბე ბი. ყვე ლა ფე რი 
იყო არაჩ ვე უ ლებ რი ვი. სურ ვი ლე ბი სა და ოც ნე ბე ბის ახ დე-
ნის დრო, რის შე სა ხე ბაც ად რე არ ვი ცო დი. 

ჩვენ ვცხოვ რობ დით ერ თად. სხვა თა შო რის, სექ სი გვქონ-
და არაჩ ვე უ ლებ რი ვი. რო ცა პირ ვე ლად გვქონ და სექ სი, იკა 
იყო აღ ფ რ თო ვა ნე ბუ ლი! უხა რო და ის, რომ ყვე ლა ფე რი 
იყო გა და სა რე ვი! იკა იყო ჩემ თ ვის შექ მ ნი ლი, ასე მე გო ნა. 
ყვე ლა პა რა მეტ რით: სა უ კე თე სო სი მაღ ლე, ბრწყინ ვა ლე 
ტექ ნი კა, მი სი სუ ნი და სიყ ვა რუ ლი გულ ში. 

არ მახ სოვს, ეს რო დის მოხ და. რო მელ მო მენ ტ ში მო ვი-
ძიე ჩემ ში ძა ლა, რომ მე ღი ა რე ბი ნა და მეთ ქ ვა: „მე შენ მიყ-
ვარ ხარ”. 

თუმ ცა არა. ასე არა. ძა ლა არ იყო სა ჭი რო. მხო ლოდ ცო-
ტა. ვინ გა ა კე თა პირ ვე ლი ნა ბი ჯი, მა ინც და მა ინც... მგო ნი 
მან. მაგ რამ ამის თქმა არ იყო ძნე ლი. ეს ხომ სი მარ თ ლე 
იყო. იკა თით ქ მის მაღ მერ თებ და. მე ვუმ ზა დებ დი საჭ მელს, 
იმი ტომ რომ სამ სა ხუ რი დან მას ზე ად რე ვბრუნ დე ბო დი. 
ყო ველ თ ვის შე მო სას ვ ლელ ში ვხვდე ბო დი, კარს ვუ ღებ დი. 
ვკოც ნი დი ტუ ჩებ ში შეხ ვედ რი სას. ერ თად ვმგზავ რობ დით 
სახ ლის კენ, რო ცა ამის შე საძ ლებ ლო ბა გვქონ და. ხდე ბო და 
ხან და ხან, რომ მას თან სამ სა ხურ ში მივ დი ო დი, ჩე მი სა მუ-
შა ოს მე რე, იმის თ ვის, რომ უფ რო მე ტი დრო გაგ ვე ტა რე ბი-
ნა ერ თად და არა მხო ლოდ სახ ლ ში. ზაფხულ ში ვხვდე ბო-
დი მეტ როს თან, თუ კი ის მუ შა ობ და დას ვე ნე ბის დღე ებ ში. 
ერ თხელ კი დევ ვი ყი დეთ პა ტა რა მა გი და და ერ თად ვათ რი-



ეთ სახ ლამ დე თოვ ლ სა და ტა ლახ ში. ეს იყო უმ შ ვე ნი ე რე სი! 
მე თვი თონ ვცვლი დი სან ტექ ნი კას. მო ვა ხერ ხე ტუ ა ლე ტის 
შე კე ტე ბა. მტვერ სას რუ ტის გა მო ყე ნე ბა, და ლა გე ბა. საჭ-
მელს ვამ ზა დებ დი, ვრეცხავ დი. ყვე ლა ფე რი გვქონ და სა-
ერ თო, ტან საც მე ლი, კოს მე ტი კა, სუ ნა მო. რო ცა ვიც ვა დი 
მის ტან საც მელს, ში ნა გა ნად მა ჯან ჯღა რებ და, რო ცა ვის-
ხამ დი მის სუ ნა მოს, სი ხა რუ ლის გან ვიხ რ ჩო ბო დი. ეს იყო 
ფან ტას ტი კა, და ეს იყო ჩე მი ფან ტას ტი კა. 

ეტა პობ რი ვად ერ თად ცხოვ რე ბა გა და ვი და ჩვე ვა ში. სამ-
სა ხუ რი, სახ ლი, სექ სი, სი გა რე ტი. ჩვენ დავ დი ო დით თე-
ატ რებ ში! მაგ რამ არას დ როს ვყო ფილ ვართ კი ნო ში. არც 
კი ვი ცი, რა ტომ. მაგ რამ მა შინ მე ეს არ მა დარ დებ და. მან 
გა მაც ნო მე გობ რე ბი და ისი ნი შემ ხ ვ დ ნენ ლა მის აპ ლო დის-
მენ ტე ბით. გა ვა ცა ნი იკა ჩემს სა უ კე თე სო მე გობ რებს. იგი 
ყვე ლას მო ე წო ნა. სხვა ნა ი რად ვერც კი იქ ნე ბო და! იკა იყო 
ჭკვი ა ნი, სიმ პა ტი უ რი, მხი ა რუ ლი და ქე რა, ჩე მი ბი ჭი. მეც 
ვი ყა ვი მი სი „ბიჭი” და მე ეს მა ხა რებ და. გა ვი ცა ნი მი სი დე-
ბი, დე და, მეც ყვე ლას მოვ წონ დი! 

და გა ვი ცა ნი 
მი სი ლტოლ ვა 
ალ კო ჰო ლის კენ

პირ ვე ლი ნა ხე ვა რი წე ლი არ შე მიმ ჩ ნე ვი ა, მხო ლოდ იშ ვი-
ა თად. შემ დეგ კი ეს ცუ დი ჩვე ვა გახ და აშ კა რა. რო ცა ჩვენ 
მივ დი ო დით თე ატ რ ში, იკა და ლევ და ალ კო ჰო ლურ სას-
მელს სპექ ტაკ ლამ დე და ამა ტებ და გრა დუსს ხუთ წუ თი ან 
შეს ვე ნე ბა ზე. რამ დენ ჯერ მი მით რე ვია სახ ლ ში მე გობ რე-
ბის გან, რო ცა ის იყო ნა ხევ რად გა თი შუ ლი ან სა ერ თოდ 
უგო ნო. იმ ფუ ლით, რაც დავ ხარ ჯე ტაქ სი ში, შე საძ ლე ბე-
ლი იყო, მე ყი და იაფი მან ქა ნა ან მო ტო ციკ ლე ტი. რო ცა 
იკა იყო არაფხი ზელ მდგო მა რე ო ბა ში, ის ან გა და ჭარ ბე ბუ-
ლად მხი ა რუ ლი იყო და მო თენ თი ლი, ან გა და ჭარ ბე ბუ ლად 
აგ რე სი უ ლი. მაგ რამ მე ის ძლი ერ მიყ ვარ და ნე ბის მი ერ 
მდგო მა რე ო ბა ში. ის უვარ გი სად იქ ცე ო და სტუმ რად, რო-
ცა და ლევ და. შემ დეგ მან და იწყო სმა სახ ლ ში, ყვე ლა ნა ი რი 
სა ფუძ ლის გა რე შე. ხში რად, რო ცა მე ვბრუნ დე ბო დი სამ-
სა ხუ რი დან, მის დას ვე ნე ბის დღეს, იკა მხვდე ბო დი უკ ვე 
ნას ვა მი, მხი ა რუ ლი. „ბაჭიიი, მე შენ მიყ ვარ ხარ,” - და ეს 
თვა ლე ბი. ჩვენ გვქონ და სექ სი, ის - მთვრა ლი, მე - ახალ-
გაზ რ და შეყ ვა რე ბუ ლი, დე ბი ლი.



იკა იძი ნებ და მო კი დე ბუ ლი სი გა რე ტით. დრო უ ლად ვუს-
წ რებ დი, მაგ რამ ერ თი ბა ლი ში მა ინც დაგ ვაკ ლ და. მან გა-
უ ფუ ჭა ქვე და მე ზობ ლებს ჭე რი. იმი ტომ, რომ ავ სებ და 
აბა ზა ნას და არ ჩა უ კე ტავს ონ კა ნი. მას შე ეძ ლო გა ე ხა და 
ტან საც მე ლი თა ვის და ბა დე ბის დღე ზე და ევ ლო შიშ ვ ლად 
სხვა სტუმ რე ბის წინ - მას ეს ახა ლი სებ და. მე კი მრცხვე ნო-
და და მე ში ნო და. ერ თხელ იკა გა მო მე კი და და ნით. მა შინ 
პირ ვე ლად და ვარ ტყი. ძლი ე რად და ვარ ტყი. პირ ვე ლად და 
უკა ნას კ ნე ლად. მე რე ის ტი რო და ჩემს მუხ ლებ ზე. მე ვე ფე-
რე ბო დი თავ ზე და მეც ვტი რო დი. ერ თხელ და ვი ჭი რე ჩე მი 
თა ვი მთვრა ლი, რო დე საც ვამ თავ რებ დი მე სა მე ქი ლა ლუ-
დის და ლე ვას. მე ეს მო მე წო ნა. და ვიწყე ლუ დის ყიდ ვა სამ-
სა ხუ რის მე რე უკ ვე ორი ვეს თ ვის და ვთვრე ბო დით უკ ვე 
ერ თად. ჩე მი დეგ რა დი რე ბა ხდე ბო და „MUSE” -ის აკომ პა-
ნი მენ ტით ... ეს იყო ჩვე ნი მუ სი კა, ჩვე ნი სიმ ღე რე ბი. ჩვენ-
თან გახ შირ და სტუმ რე ბის მოს ვ ლა. ისი ნი ილე წე ბოდ ნენ 
ღო რე ბი ვით. მა თი წას ვ ლის მე რე მი წევ და სახ ლის და ლა გე-
ბა ბოთ ლე ბი სა და სი გა რე ტის ბი ჩო კე ბის გან. მე მინ დო და 
სახ ლ ში დაბ რუ ნე ბა და არა ვის და ნახ ვა, მაგ რამ ვჩუმ დე-
ბო დი და ვით მენ დი. უბ რა ლოდ ვთხოვ დი, რომ გა ვეფ რ-
თხი ლე ბი ნე, თუ კი ვინ მე აპი რებ და ჩვენ თან მოს ვ ლას. არ 
მიყ ვარს სი ურ პ რი ზე ბი, მაგ რამ იძუ ლე ბუ ლი ვი ყა ვი, შე მეყ-
ვა რე ბი ნა ისი ნი. ისე, რო გორც მე მიყ ვარ და იკა, მიყ ვარ და 
ყვე ლა ფე რი, რაც კი მას თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი. თან და-
თან მეჩ ვე ნე ბო და, რომ ის რა ღან ცა ი რად იჭერ და ჩემ გან 
დის ტან ცი ას. ჩემ მა ბრიყ ვ მა გულ მა იგ რ ძ ნო რა ღაც, მაგ-
რამ მა შინ არ ვუშ ვებ დი თავ ში ცუდ ფიქ რებს. მაგ რამ ისი ნი 
არ მაძ ლევ დ ნენ სიმ შ ვი დის სა შუ ა ლე ბას, პი რი ქით, ზრდიდ-
ნენ ჩემ ში ეჭ ვებს. 

შვე ბუ ლე ბა ში უჩე მოდ
ზაფხულ ში მან აიღო შვე ბუ ლე ბა, მაგ რამ ჩე მი სამ სა-

ხუ რის გა მო მე ვერ გა ვემ გ ზავ რე მას თან ერ თად. ის გაფ-
რინ და ტა ი ლან დ ში მის მე გო ბარ თან ერ თად. მე ძა ლი ან 
ვნერ ვი უ ლობ დი და გან ვიც დი დი. ეჭ ვი ა ნო ბა მინ გ რევ და 
სიმ შ ვი დეს, უფ რო და უფ რო ტო ვებ და ნახ ვ რე ტებს ჩემს 
ბრძენ გო ნე ბა ში. ამა სო ბა ში იკას თით ქ მის არ და უ რე კავს 
და არც მო უ წე რია ჩემ თ ვის - ძვი რი ა ო. ად გილს ვერ ვპო უ-
ლობ დი და სა ბო ლო ოდ გავ ბე დე. შევ ძ ვე რი მის ელექ ტ რო-
ნულ ფოს ტა ში, სკა იპ ში და სა ერ თოდ ყველ გან, სა დაც ვი-
ცო დი პა რო ლი. ალ ბათ ასე იქ ცე ვა ადა მი ა ნი, ვინც ძლი ე რად 
შეყ ვა რე ბუ ლი ა. არ მინ და, ავ ღ წე რო ჩე მი მდგო მა რე ო ბა იმ 



მო მენ ტ ში, მაგ რამ დე და მი წა თით ქოს და იგ ნ რა ჩემ თ ვის მა-
შინ. არა, არ ვტი რო დი, არა - მე იშ ვი ა თად ვტი რი. მაგ რამ 
ვსვამ დი, ვსვამ დი ყო ველ სა ღა მოს. მე გო ნა, ფილ ტ ვე ბი გა-
მიხ მე ბო და იმ დე ნი სი გა რე ტის გან. ვე ლო დე ბო დი, ვემ ზა დე-
ბო დი, მა კან კა ლებ და, მე მე ში ნო და. სი მარ თ ლის მე ში ნო და, 
რე აქ ცი ის მე ში ნო და. არ მინ დო და, დავ რ ჩე ნი ლი ყა ვი წა გე-
ბუ ლი. და კარ გ ვის მე ში ნო და, ვე ლო დე ბო დი მის ჩა მოს ვ ლას. 

და ეს დღეს დად გა. მან მომ წე რა SMS შეტყო ბი ნე ბა 
აერო პორ ტი დან: „ჩვენ ჩა მო ვე დით! მოვ დი ვარ სახ ლ ში”. 
კი დევ მომ წე რა მეტ რო დან: „ამოვდივარ ეს კა ლა ტო რით”. 
მბურ ძ გ ლავ და, მა კან კა ლებ და. არ ვი ცო დი, რო გორ მოვ-
ქ ცე უ ლი ყა ვი. ჩემ ში ხდე ბო და სხვა დას ხ ვა გრძნო ბე ბის 
ბრძო ლა. და ის ნა ნატ რი ზა რი. ვა ღებ კარს. დგას. იღი მის. 
ბრწყი ნავს. გა რუ ჯუ ლი. ხე ლი თა ბა შირ ში. აი, რო გორ ავ-
ხ ს ნა ჩე მი მა შინ დე ლი გრძნო ბე ბი. იკა მო მი ახ ლოვ და, მა-
კო ცა, მაგ რად ჩა მე ხუ ტა, ჩამ ხე და თვა ლებ ში და ... ყვე ლა-
ფერ მა გა და მი ა რა. „ისე მო მე ნატ რე!” მე ვდნე ბო დი, იქ ვე, 
შე მო სას ვ ლელ ოთახ ში. მე ის ძა ლი ან მე ნატ რე ბო და. აღარ 
მა ინ ტე რე სებ და აღა რა ფე რი. ყვე ლა ფე რი წამ ში გაქ რა. ის 
ყვე ლა ფე რი, რაც მქონ და მის თ ვის სათ ქ მე ლი, ნე გა ტი უ რი, 
გაქ რა მას შემ დეგ, რაც ჩა ვე ხუ ტე, რო ცა და ვა დე თა ვი მას 
მკერ დ ზე და ვიგ რ ძე ნი მი სი სუ ნი, ისე თი ახ ლო და საყ ვა-
რე ლი. მე და მიბ რუნ და ჩე მი კა ცი. 

- რა გჭირს ხელ ზე?
- კი ბე ებ ზე ამიც და ფე ხი და წაქ ცე ვი სას ავიგ ლი ჯე ხე ლი!
- ხო მა რა, თა ბა ში რი? რის თ ვის, თუ კი აიგ ლი ჯე?
- არ ვი ცი, და მი მუ შა ვეს და და მა დეს... 
- ეს რა ჯან და ბა ა... დი დი ხა ნი ა?
- სა მი დღე ა. 
ჩვენ მივ დი ვართ ახ ლომ დე ბა რე ტრავ მა ტო ლო გი ურ 

პუნ ქ ტ ში. სუ ლე ლი, სუ ლე ლი, ჩე მი პა წი ა, სა ერ თოდ არ 
უფიქ რია იმა ზე, რომ ნატ კენს სჭირ დე ბა ყო ველ დღი უ რი 
და მუ შა ვე ბა, ბინ ტე ბის გა მოც ვ ლა, მაგ რამ არა - თა ბა ში-
რი! რა ნა ი რი ექი მე ბია ამ ტა ი ლან დ ში? რა თქმა უნ და, ის 
ად გი ლი და უ ჩირ ქ და. რო ცა ქი რურ გ მა მო უხ ს ნა თა ბა ში რი 
და მი ა ჭი რა ნატ კენს, იქი დან წა მო ვი და ჩირ ქის ზღვა. რო-
ცა ქი რურ გ მა მი ა ჭი რა ნატ კენს კი დევ ერ თხელ, იმის თ ვის, 
რომ ჩირ ქი ბო ლომ დე გა მო სუ ლი ყო, ჩემ მა კაც მა და კარ გა 
გო ნე ბა. წარ მო მიდ გე ნი ა, რა მტკივ ნე უ ლი ა. სა ბო ლო ოდ 
ყვე ლა ფე რი დამ თავ რ და კარ გად იმ მო მენ ტის თ ვის. ხე ლი 
და უ მუ შა ვეს და შე უხ ვი ეს ბინ ტე ბით. გა მო უ წე რეს ან ტი ბი-
ო ტი კე ბი - მო მი წია ნემ სე ბის კე თე ბის სწავ ლა. ყო ველ დღე 



მე ვუ კე თებ დი ნემ სებს. მივ ყ ვე ბო დი მას გა დახ ვე ვებ ზე. 
მე მას ვჭირ დე ბო დი. სხვა ვინ მე კი არა, მე! რა თქმა უნ-
და, მოგ ვი ა ნე ბით მე და ვუს ვი მას ის კითხ ვე ბი, რომ ლე ბიც 
გა მიჩ ნ და მი სი მი მო წე რე ბის წა კითხ ვი სას, იმა ზე, თუ რა-
ტომ მატყუ ებ და. იკამ და მარ წ მუ ნა სა პი რის პი რო ში. მან 
შეძ ლო და მე და ვუ ჯე რე. მაგ რამ ვი ცი, მე ვუყ ვარ დი მას. 
ჩვენ ვი ყა ვით ერ თად უკ ვე წე ლი წად - ნა ხე ვა რი, მაგ რამ სექ-
სი გვქონ და ყო ველ თ ვის, რო გორც პირ ველ ჯერ. 

ცუ დი ამ ბა ვი
დრო გა დი ო და, ნატ კე ნი ხელ ზე არ ხორ ც დე ბო და. ეს უკ-

ვე იყო უც ნა უ რი. იკა უფ რო და უფ რო გრძნობ და თავს ცუ-
დად. და ეწყო ფე ხე ბის ტკი ვი ლე ბი. არაფ რით არ გა მო დი ო-
და ჩემ თან ერ თად სა სე ირ ნოდ. არ ვი ცო დი, რა ხდე ბო და. 
ვა ი ძუ ლე, ჩა ე ბა რე ბი ნა ანა ლი ზე ბი. ბი ო ქი მი უ რი ანა ლი ზის 
შე დე გე ბი იყო უვარ გის ზე უვარ გი სი. მას და ეწყო ში შე ბი, 
და სუს ტ და. შფოთ ვით ვუ ყუ რებ დი მას. ცუ დად მახ სოვს 
ის პე რი ო დი. ერ თა დერ თი მახ სოვს ძა ლი ან კარ გად: სამ სა-
ხურ ში ვარ, ზა რი ტე ლე ფონ ზე, - იკა.

- ბა ჭი, ცუ დი ამ ბე ბი მაქვს, ბა ჭი...
- რა მოხ და? მო ი ცა, ახ ლა ვე ჩა მო ვალ და გა მო ვალ ქუ ჩა-

ში ... ჰო?
- აივ და დე ბი თი მაქვს. რა უნდ ვქნათ ... 
- ბლი ად! ... უკ ვე აღა რა ფე რი. უკ ვე ვე ღა რა ფერს გა ვა-

კე თებთ... და ვი ლა პა რა კოთ სახ ლ ში რომ დავ ბ რუნ დე ბი, 
კარ გი?

- კარ გი, ბა ჭი.
არ შე მიძ ლია ვთქვა, რომ მქონ და გი ჟის რე აქ ცი ა. მე ვი-

ყა ვი, რო გორც იმ დრო ის თ ვის მე გო ნა, მშვიდ მდგო მა რე-
ო ბა ში. გრძნო ბე ბი მქონ და უც ნა უ რი და ერ თ მა ნეთ ში არე-
უ ლი. ცო ტა ში ში, ცო ტა გა ო ცე ბა, შე ცო დე ბა, სი ცა რი ე ლე. 
იმ სა ღა მოს არ ვჩქა რობ დი სახ ლის კენ, რო გორც ყო ველ თ-
ვის. რა ღაც ფიქ რე ბი მიშ ლი და, ფე ხებს არ უნ დო და გა და-
ად გი ლე ბა. იკა იჯ და ჩვენს დი ვან ზე. ტი რო და. გუ ლი მეგ-
ლი ჯე ბო და. ძლი ე რად ჩა ვე ხუ ტე და ჩა ვუ ჩურ ჩუ ლე ყურ ში: 
„როგორ შე იძ ლე ბა, მომ ხ და რი ყო ეს?..”

მე ერ თი წა მი თად არ მი ფიქ რია იმა ზე, რომ ეს აივ ინ ფექ-
ცია სა ში ში ა, გა უ გე ბა რია და მავ ნე, არ მე ში ნო და. უბ რა-
ლოდ ვი ყა ვი მას თან ერ თად. 

მე რე იყო სა ა ვად მ ყო ფო ე ბი. თე რა პი ე ბი. ტუ ბერ კუ ლი ო-
ზის დის პან სე რი. გა გი ჟე ბუ ლი დე და. ვერ ვუ ყუ რებ დი მას 
თვა ლებ ში. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ჩე მი ბრა ლი სა ერ თოდ 



არა ფერ ში არ იყო. ვცდი ლობ დი, ხში რად მო მე ნა ხუ ლე ბი ნა 
იკა სა ა ვად მ ყო ფო ში, მიმ ქონ და მის თ ვის გემ რი ე ლო ბე ბი. ძა-
ლი ან უხა რო და იკას ყო ვე ლი ჩე მი მის ვ ლა. ზუს ტად ეს მი-
სი სი ხა რუ ლი იყო ჩემ თ ვის აუტა ნე ლი ტან ჯ ვა. და თით ქოს 
ყვე ლა ფე რი უკ ვე კარგ შე დე გებს გვიჩ ვე ნებ და, მაგ რამ სი-
ხა რულს და ე წია უბე დუ რე ბა. მე ნინ გი ტი! უცებ ყვე ლა ფე რი 
გახ და ძა ლი ან ცუ დად. ჩე მი ცხოვ რე ბა იქ ცა ჯო ჯო ხე თად. 
ყო ველ დღე მივ დი ო დი იკას თან სა ა ვად მ ყო ფო ში, ვხე დავ დი 
ჩემს საყ ვა რელ ადა მი ანს სრუ ლი ად არა ისე თად, რო გო რიც 
იყო იმ დღეს, რო ცა ვნა ხე პირ ვე ლად. ისე თი უბე დუ რი... 
ბრმავ დე ბო და, ადა მი ა ნურ გა რეგ ნო ბას კარ გავ და და ერთ 
დღე საც სა ბო ლო ოდ დაბ რ მავ და. ტვინ ში ცვლი ლე ბე ბი მოქ-
მე დებ დ ნენ ფსი ქი კა ზე და ემო ცი ებ ზე. შემ დეგ კი ის მოხ და, 
რი სიც ყვე ლას გვე ში ნო და: სის ხ ლ ჩაქ ცე ვა ტვინ ში. 

ვერ შევ ძე ლი
არ ვი ყა ვი მზად. ძა ლი ან ად რე ა. ასე არ უნ და მომ ხ და რი-

ყო . არას დ როს არ დავ ფიქ რე ბულ ვარ, რომ ასე შე იძ ლე-
ბო და მომ ხ და რი ყო. მე გა ვა ქი რა ვე ჩვე ნი ბი ნა, დრო ე ბით 
დავ ბ რუნ დი სახ ლ ში. ში ნა გა ნად ვხვდე ბო დი იმას, რომ, 
სა ვა რა უ დოდ, აღარ დავ რუნ დე ბი. არას დ როს. მე არ ვი ყა-
ვი იკას გვერ დით მი სი ბო ლო დღე ე ბი. ვერ შევ ძე ლი. ერ-
თი კვი რის შემ დეგ მი ვი ღე SMS შეტყო ბი ნე ბა ლექ სოს გან, 
იკას სა უ კე თე სო მე გობ რის გან: „იკა გარ და იც ვა ლა”. 

შე იძ ლე ბა, სხვა რა მეც ეწე რა. ცრემ ლე ბი არ იყო, მაგ რამ 
მე ვე ლო დე ბო დი მათ.

ამა კან კა ლა, მახ სოვს მხო ლოდ ეს. ტვი ნი გა მე თი შა. რო-
გორ მი ვე დი სახ ლამ დე, მხო ლოდ ღმერთს ეცო დი ნე ბა. 
ჩვენს ბი ნა ში წა ვე დი, ის უკ ვე სრუ ლი ად ცა რი ე ლი იყო იმ 
დრო ის თ ვის. ვი ყა ვი სრუ ლი ად მარ ტო, მარ ტო იმ უუბე დუ-
რეს SMS-თან. ჩვენს ბი ნა ში, რო მე ლიც აღარ იყო ჩვე ნი, იმი-
ტომ რომ „ჩვენ” აღარ ვი ყა ვით. ყვე ლა ფე რი დამ თავ რ და. 

დღემ დე არ შე მიძ ლი ა, ვა ი ძუ ლოთ თა ვი, მო ვი ნა ხუ ლო. 
არ შე მიძ ლი ა. 

არ არის გა მო რიცხუ ლი, რომ ოდეს ღაც შევ ძ ლებ. ახ ლა 
კი დევ ვცხოვ რობ იმ სამ ყა რო ში, რო მე ლიც არ არ სე ბობს, 
სამ ყა რო, რო მელ შიც მე მოვ კ ვ დი გუ შინ, მაგ რამ და ვი ბა დე 
დღეს. მე მა პა ტი ე, ჩე მო სიყ ვა რუ ლო. მე უბ რა ლოდ სუს ტი 
ადა მი ა ნი ვი ყა ვი. 

მე მახ სოვ რე ბი ყო ველ თ ვის. 
მუდ მი ვად. 
გუ ლის სიღ რ მემ დე. 



მე მინდა მშვიდი 
ცხოვრება



“ჩემთვის არ აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა, ვის მხა რე საა ძა ლა, ჩემ თ-
ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ვის მხა რე საა უფ ლე ბე ბი,” - წერს ვიქ-
ტორ ჰი უ გო. მარ თ ლაც, პირ ვე ლი და მთა ვა რი ადა მი ა ნის თ ვის 
არის მი სი სი ცოცხ ლის უფ ლე ბა. ამას თა ნა ვე, არა მხო ლოდ 
სი ცოცხ ლის, არა მედ ღირ სე უ ლი სი ცოცხ ლის უფ ლე ბა. მეც, 
რო გორც ნე ბის მი ერ ადა მი ანს, მაქვს მშვი დი და ღირ სე უ ლი 
სი ცოცხ ლის უფ ლე ბა, რო მელ საც მრა ვა ლი წი ნა აღ მ დე გო ბა 
აქვს წინ. სწო რედ ამა ზე გი ამ ბობთ.

მინ და რომ გა მი გონ, ამი ტომ, ალ ბათ, სა ჭი რო ა, ჩა ვი ხე დოთ 
სი ტუ ა ცი ის ძირ ში, ამ პრობ ლე მის გულ ში, თავ ში, რომ ლის 
წარ მოდ გე ნა შე იძ ლე ბა, იყოს არ სე ბით სა ხელ ში. ეს არის ხე, 
რომ ლის ფეს ვე ბი ღრმად არის გამ ჯ და რი და ამ პრობ ლე მის 
სა ხე ლია ჰო მო ფო ბი ა.

კავ კა სია - ეს არის ერ თი დი დი ჰო მო ფო ბი ის ტე რი ტო რი ა. 
მაგ რამ, რა თქმა უნ და, აქაც ცხოვ რო ბენ ადა მი ა ნე ბი, ვი საც 
ვუ ძა ხით “სექსუალურ უმ ცი რე სო ბებს”.

ეგე თი გახ ლა ვართ მე, თბი ლის ში და ბა დე ბუ ლი და გაზ რ დი-
ლი, ლგბტ სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გე ნე ლი.

დი ახ, მე ვარ ტრან ს გენ დე რი, ადა მი ა ნი, ვი სი ბი ო ლო გი უ რი 
სქე სიც არ შე ე სა ბა მე ბა სო ცი ა ლურ სქეს. ჩემ ში არის ბრძო ლა, 
რო მე ლიც არ დამ თავ რ და დღემ დე, რომ ლის შე ჩე რე ბა მინ და, 
მაგ რამ გარ კ ვე უ ლი მი ზე ზე ბის გა მო ეს არ გა მომ დის. არ ვა-
პი რებ ახ ლა, დაწ ვ რი ლე ბით მოვ ყ ვე იმა ზე, თუ რო გო რია ჩე მი 
ჰორ მო ნუ ლი ბა ლან სი, რო გორ გავ დი ვარ ჰორ მო ნო თე რა პი ას, 
არც იმა ზე, თუ რო გორ მძულს ჩე მი სხე უ ლი, რო მელ შიც და-
ვი ბა დე, არა. ეს მხო ლოდ ჩე მი ბრძო ლა. კი, ეს ძა ლი ან სამ წუ-
ხა რო ა, მა გა რამ ამა ზე გა ჩე რე ბას მე არ ვა პი რებ და ვი ცი, რომ 
ოდეს ღაც დად გე ბა ის დღე, რო ცა ეს ომი მორ ჩე ბა. 

ბო ლო ხა ნი ა, რაც ჩე მი ცხოვ რე ბის რიტ მი შე იც ვა ლა, მე და-
ვიწყე ცხოვ რე ბა უფ რო ღი ად და და ვიწყე ურ თი ერ თო ბე ბის 
და ჭე რა სხვა ლგბტ სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან. 
ჩვე ნი სა უბ რებ ში ხში რად მი დის ამ თე მაზე, და მე მი ვე დი ასეთ 
დას კ ვ ნამ დე, რომ ბავ შ ვის სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია თან და-
ყო ლი ლია მას ში ქვეც ნო ბი ე რის დო ნე ზე, თით ქ მის მის და ბა დე-
ბის მო მენ ტი დან. მარ ტი ვად რომ ვთქვათ, მე ეგე თი და ვი ბა დე. 
ად რე მე ვფიქ რობ დი იმას, რომ მა მა კა ცე ბის მი მართ ლტოლ-
ვა, დე და ჩე მის ლა მა ზი კა ბე ბის ჩაც მა, თო ჯი ნე ბით თა მა ში და 
იმის სურ ვი ლი, რომ მომ მარ თონ მდედ რო ბი თი სქე სით არ იყო 
ჩე მი თან და ყო ლი ლი თვი სე ბა, იმ დროს მე ვხვდე ბო დი გო გო-
ებს. მე მი ზი დავ და მა თი ფორ მე ბი, გა რეგ ნო ბა, ენე რე გე ტი კა. 
მე ვი ყა ვი ჩვე უ ლებ რი ვი ნა ტუ რა ლი მა მა კა ცი. აჰა ჰა ჰა…. ახ-
ლა ამის გახ სე ნე ბის დროს მე ცი ნე ბა. ვი ყა ვი არა! ვთა მა შობ-
დი ამ რთულ როლს. უარ ვ ყოფ დი რე ა ლო ბას, მე ში ნო და მი სი 



და სხვა მო ქა ლა ქე ე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბის. ახ ლა ვხდე ბი, რომ 
გო გო ებ თან რო მან ტი უ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის და ჭე რა სიყ ვა-
რუ ლი კი არ იყო, არა მედ ფე მი ნუ რი სო ლი და რო ბა იყო, და ქა-
ლო ბა. მე ხო ისი ნი სა ერ თოდ არ მი ზი დავ დ ნენ სექ სუ ა ლუ რად.

არა, პირ ვე ლი სექ სუ ა ლუ რი კავ ში რი არ მქონ და მდედ რო-
ბი თი სქე სის წარ მო მად გე ნელ თან. პირ ვე ლი სექ სუ ა ლუ რი 
გა მოც დი ლე ბა იყო სი ახ ლო ვე ორ მა მა კაც თან. და ეს მოხ და, 
სამ წუ ხა როდ, ჩე მი ნე ბის წი ნა აღ მ დეგ. მე გა მა უ პა ტი უ რეს. რა 
თქმა უნ და, მე არ მი ვი ღე არა ნა ი რი სი ა მოვ ნე ბა იმის გან, რაც 
გა კეთ და ჩემ თან. გარ და ამი სა, მე ვიგ რ ძე ნი აუტა ნე ლი ტკი-
ვი ლი, ში ში, სი ძულ ვი ლი და სიბ რა ლუ ლი ჩემ მი მართ. ჩემ ში 
არ მოხ და დრა მა ტი უ ლი ცვლი ლე ბე ბი, მე არ გა ვიღ ვი ძე მე ო-
რე დი ლით იმ ცნო ბი ე რე ბით, რომ მე გეი ვარ ან, მით უმე ტეს, 
ტრან ს გენ დე რი. პი რი ქით, დი დი ხა ნი მდევ ნიდ ნენ სა ში ნე ლი 
სუ რა თე ბი. მე ხომ 12 წლის ვი ყა ვი.

წე სით, მე უნ და შემ ძუ ლე ბო და არატ რა დი ცი უ ლი ორი ენ ტა-
ცი ის მა მა კა ცე ბი იმის მე რე, რაც გავ ხ დი სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა-
დო ბის მსხვერ პ ლი ჩე მი სექ სუ ა ლო ბის ფორ მი რე ბის ეტაპ ზე. 
ზო გა დად, კი! მაგ რამ ყო ველ თ ვის ჩემს მეხ სი ე რე ბა ში მე ვატ-
რი ა ლებ დი იმ დრო ის სუ რა თებს, ვიხ სე ნებ დი ჩემს ემო ცი ებს 
და გრძნო ბებს. დრო თა გან მავ ლო ბა ში გა მიჩ ნ და ინ ტე რე სი: 
რა მოხ დე ბა, თუ კი დევ ერ თხელ მექ ნე ბა მსგავ სი გა მოც დი-
ლე ბა, რო გო რია ეს – გქონ დეს ინ ტი მუ რი ურ თი ერ თო ბა მა-
მა კაც თან ძა ლა დო ბის გა რე შე? ალ ბათ, ამ ინ ცი დენ ტ მა გა აღ-
ვი ძა ჩემ ში ში ნა გა ნი არ სი, ის, რა საც ეძი ნა ჩემ ში და ბა დე ბის 
მო მენ ტი დან.

ეხ ლა კი “ცოტას” ვი სა უბ რებ ქარ თულ მენ ტა ლი ტეტ ზე; იმა-
ზე, თუ რო გო რი ა, ჩე მი აზ რით, ლგბტ საქ მე ე ბი და მდგო მა რე-
ო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში. 

სის ხ ლით მე არა ვარ ქარ თ ვე ლი, კავ კა სი ე ლიც - ნა ხევ რად. 
თუმ ცა, კარ გად ვფლობ ქარ თულ ენას და ჩე მი სამ შობ ლო – 
სა ქარ თ ვე ლო ა. რა არის ქარ თუ ლი მენ ტა ლი ტე ტი, მე ვი ცი 
შე სა ნიშ ნა ვად. თუ ვი სა უბ რებთ იმა ზე, თუ რო გო რია და მო-
კი დე ბუ ლე ბა ლგბტ სა ზა გა დო ე ბის მი მართ ჩვენს პატ რი ა ქა-
ლურ სა ზო გა დო ე ბა ში, ის არის საკ მა ოდ უარ ყო ფი თი, ვიდ რე 
-დადებითი, ან თუნ დაც ნე იტ რა ლუ რი. მაქვს მა გა ლი თე ბი, 
რას თან შე ვა და რო, რად გან მი ვი ღე უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა 
რუ სეთ ში, ვყო ფილ ვარ სომ ხეთ ში, ბე ლო რუ სი ა ში, უკ რა ი ნა სა 
და თურ ქეთ ში. ბევრს ვსა უბ რობ დი ადა მი ა ნებ თან, ვა კე თებ-
დი შე და რე ბა სა და ანა ლიზს. დას კ ვ ნა ისა ა, რომ რაც უფ რო 
ახ ლოს ხარ ევ რო პის კენ, ხალ ხი მით უფ რო ტო ლე რან ტუ ლი ა. 
სა ქარ თ ვე ლო კი სავ სეა ჰო მო ფო ბე ბით. თუ კი შე ვა და რებ 
ჩემს სი ტუ ა ცი ას რუ სეთ ში, სა დაც მე ვსწავ ლობ დი, და სა ქარ-



თ ვე ლო ში, რუ სეთ ში უფ რო მარ ტი ვი ა. იქ მე ოთხი წლის გან-
მავ ლო ბა ში ვცხოვ რობ დი სტუ დენ ტურ სა ერ თო საცხოვ რე-
ბელ ში, სა დაც ყვე ლა ჩემ გარ და იყო ნა ტუ რა ლი. სახ ლის გან 
შორს ცხოვ რე ბის პე რი ოდ ში, მე სა ჯა როდ არ ვსა უბ რობ დი 
იმა ზე, თუ ვის თან მირ ჩევ ნია ერთ სა წოლ ში ჩა წო ლა და არც 
არა ვინ მე კით ხე ბო და ამის შე სა ხებ. ჩე მი პი რა დი ცხოვ რე ბა 
მეტ - ნაკ ლე ბად იყო და ცუ ლი. რაც შე ე ხე ბა ჩემს გა რეგ ნო-
ბას, მე შე მეძ ლო, გა მე კე თე ბი ნა ის, რაც კი გა უ ხარ დე ბო ბა 
ჩემს გულს და მდი დარ ფან ტა ზი ას. მე რამ დ ჯერ მე ვიც ვ ლი დი 
თმის ფერს - შა ვი, თეთ რი, წი თე ლი; ვი კე თებ დი ავან გარ დულ 
ვარ ცხ ნი ლო ბებს, ვიც ვამ დი იმას, რაც მინ დო და, ჩემს სხე ულ-
ზე იყო 12 პირ სინ გი! სა ქარ თ ვე ლო ში ამის გა კე თე ბა მე არ შე-
მიძ ლია - სულ სხვა მენ ტა ლი ტე ტი ა. კავ კა სია არის შეზღუდ ვა, 
თავ შე კა ვე ბა, სა კუ თარ თავ ში სურ ვი ლე ბის ჩა კეტ ვა, ჰო და, 
სა ქარ თ ვე ლო – არ არის ევ რო პა.

თვით ლგბტ სა ზო გა დო ე ბა შიც, 50%-ში არის რთუ ლი მშვი-
დად ცხოვ რე ბა, რად გან პრე ვა ლი რებს ინ ტერ ნა ლი ზე ბუ ლი 
ჰო მო ფო ბი ა. არა ნა ი რი სო ლი და რო ბა და გვერ დ ში დგო მა ამ 
50%-სგან მო სა ლოდ ნე ლი არც არის. უფ რო ალ ბათ იმი ტომ, 
რომ მათ ეში ნი ათ სა კუ თარ ორი ენ ტა ცი ა ზე დაკ ვირ ვე ბის 
და გან ხილ ვის. ამ ლა ტენ ტურ ჰო მო სექ სუ ა ლებ ში აჭარ ბებს 
სექ სუ ა ლუ რი შე ფიქ რი ა ნე ბუ ლო ბის ფაქ ტო რი. პორ ნოგ რა-
ფი უ ლი ფილ მე ბის ყუ რე ბის მე რე ისი ნი ეძე ბენ პარ ტ ნი ორს 
ერ თ ჯე რად სექ სის თ ვის. რაც ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო ა, სა ქარ-
თ ვე ლო ში ამ სა ხის ურ თი ერ თო ბე ბი ბევ რად უფ რო ხში რა და, 
ვიდ რე - რუ სეთ ში! იმის მი უ ხე და ვად, რომ სა ქარ თ ვე ლო რუ-
სეთ ზე ბევ რად პა ტა რა ა. იქ მა მა კა ცე ბი ეძე ბენ რე გუ ლა რულ 
პარ ტ ნი ო რებს, აქ – ბიჭს ერ თი ღა მის თ ვის. ჩნდე ბა კითხ ვა, 
რა ტომ არის ეგე თი სი ტუ ა ცია სა ქარ თ ვე ლო ში? საქ მე ისევ 
ყბა და ღე ბულ მენ ტა ლი ტეტ ში ა. აქა ურ “გეი” სა ზო გა დო ე ბა ში 
არი ან უამ რა ვი გა დახ რი ლე ბი: მათ რა ღაც სადღაც და ი ნა ხეს 
ან რა ღა ცა ზე სმე ნი ათ და მე რე უნ დათ ამის გან ს ხე უ ლე ბა რე-
ა ლო ბა ში. ბევ რი ცდი ლობს, და იკ მა ყო ფი ლოს თა ვი სი ცხო ვე-
ლუ რი ვნე ბა, სხვე ბი ეძე ბენ სარ გებ ლო ბას – კერ ძოდ, ფი ნან-
სურს. აქა უ რო ბა სავ სეა ნამ დ ვი ლი მე ძა ვე ბით.

ვწერ ამ ის ტო რი ას და…. ეჰ… ღრმად ამო ვი სუნ თ ქე… არ 
შე მიძ ლი ა, რომ არ და ვუბ რუნ დე იმ თე მას, თუ რო გო რი დამ-
ცი რე ბუ ლია ლგბტ ადა მი ა ნე ბის უფ ლე ბე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში. 
დი ახ, შე იძ ლე ბა, მთავ რო ბა იძა ხის, რომ კა ნო ნე ბით ჩვენ არ 
ვართ არა ფერ ში შეზღუ დუ ლე ბი, მაგ რამ რე ა ლო ბა ეგე თი არ 
არის. 

დავ ბ რუნ დეთ წარ სულ ში, კერ ძოდ, მინ და დავ ბ რუნ დე 2013 
წელ ში. 17 მა ისს ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც იცა ვენ 



გან ხ ვა ვე ბუ ლი იდენ ტო ბის ადა მი ა ნე ბის უფ ლე ბებს, და არა 
მარ ტო მათ სას სხვა თა შო რის, სხვა არა სამ თავ რე ბო ორ გა ნი-
ზა ცი ებ თან, ასო ცი რე ბულ წევ რებ თან და უბ რა ლო მაცხოვ-
რებ ლებ თან ერ თად, ვინც სო ლი და რო ბას გვიცხა დე ბენ ამ 
დღეს თან და კავ ში რე ბით, აპი რებ დ ნენ “ჰომოფობიასა და 
ტრან ს ფო ბი ას თან ბრძო ლის დღეს თან” და კავ ში რე ბით აქ-
ცი ის ჩა ტა რე ბას. და რა? სწო რე დაც აღ ვ ნიშ ნე - აპი რებ დ ნენ, 
რად გან აქ ცია ვერ ჩა ტარ და. 

სა ქარ თ ვე ლო, რო მელ საც ერ თხელ ამე რი კის ყო ფილ მა 
პრე ზი დენ ტ მა, ჟორჯ ბუშ მა, უწო და “თავისუფლების ჩი რაღ-
და ნი”, სას ტი კად გა უს წორ და ორ მოც და ა თი ო დე ადა მი ა ნის 
აქ ცი ას, რომ ლე ბიც უფ ლე ბე ბის თ ვის გა მო დი ოდ ნენ. დღის 
პირ ველ სა ა თის თ ვის, თბი ლი სის პარ ლა მენ ტ თან, რო დე საც 
ჩვე ნი აქ ცია უნ და დაწყე ბუ ლი ყო, შე იკ რი ბა აღ შ ფო თე ბუ ლი 
კონ ტ რ -აქ ცი ის მო ნა წი ლე ე ბი, რომ ლე ბის რა ო დე ნო ბაც ბევ-
რად მე ტი იყო, ვიდ რე - ჩვე ნი. ვერც კი მო ვას წა რით, რომ 
დავ მ დ გა რი ყა ვით ცი სარ ტყე ლის დრო შის ფე რე ბის ზო ლე ბად 
ფლეშ მო ბის გა სა კე თებ ლად, კონ ტ რ -აქ ცი ის მო ნა წი ლე ებ მა, 
სა სუ ლი ე რო პი რე ბის წი ნამ ძღო ლო ბით, გა არ ღ ვი ეს კორ დო ნი 
პო ლი ცი ი სა, შე ვარ დ ნენ მუშ ტე ბით. პო ლი ცი ა, არა, არ და იბ-
ნა – ისი ნი აზ რ ზე არ იყ ვ ნენ, რა გა ე კე თე ბი ნათ, და რამ დე ნი-
მე წუ თით ვერ გა დაწყ ვი ტეს, გა ეგ რ ძე ლე ბი ნათ იმის ყუ რე ბა, 
რაც ხდე ბო და, თუ დაგ ვ ხ მა რე ბოდ ნენ ჩვენ, აქ ცი ის მო ნა წი-
ლე ებს.

მე გა ვი გე ყვი რი ლი, რა მაც ძა ლი ან შე მა ში ნა და მა ი ძუ ლა, 
შევ ტ რი ა ლე ბუ ლი ყა ვი იქით, სა ი და ნაც მორ ბოდ ნე, ჯერ ჩვე-
ნი აქ ცი ის მო ნა წი ლე ე ბი, მე რე პო ლი ცი ე ლე ბი, რომ ლებ მაც 
და იყ ვი რეს, რომ გავ ქ ცე უ ლი ყა ვით ავ ტო ბუ სებ ში და პო ლი-
ცი ე ლე ბის მე რე მორ ბო და ის სიმ რავ ლე კონ ტ -აქ ცი ი სა. ღმერ-
თო! თუ კი არ სე ბობ! აი, რა ტომ? რაც მე ში ში ვიგ რ ძე ნი და 
რაც გა და ვი ტა ნე იმ დღეს, არა ვის აგ რ ძ ნო ბი ნო ცხოვ რე ბა ში, 
გთხოვ! ჩემს გულ ში უკ ვე ვემ შ ვი დო ბე ბო დი მშობ ლებს, ყვე ლა 
ჩემს ნა თე სავს და მე გო ბარს, იმი ტომ, რომ უკ ვე მზად ვი ყა ვი 
- ან ქვე ბით ჩაგ ვ ქო ლავ დ ნენ, ან დაგ ვ გ ლეჯ დ ნენ შიშ ველ ხე-
ლე ბით. ესე თი აგ რე სი ა, სი ძულ ვი ლი და, არ მო მე რი დე ბა ამის 
თქმა და, სა ტა ნო ბა, მე არ მი ნა ხავს, ალ ბათ - მხო ლოდ წიგ-
ნებ ში, ეშ მა კის გა მო სა ხუ ლე ბებ ზე. მად ლო ბა ყვე ლას, ვინც კი 
ცდი ლობ და ჩვენს გა დარ ჩე ნას, ვინც კი გაგ ვაღ წე ვი ნა იქი დან 
და უმაღ ლეს, ზე ბუ ნებ რივ ძა ლებ საც კი მად ლო ბა, დღეს დღე-
ო ბით რომ ცოცხ ლე ბი ვართ.

ძა ლა დო ბა, რო მე ლიც ჩვენ ვნა ხეთ 17 მა ისს თბი ლის ში, 
სრუ ლი ად მკა ფიო მა გა ლი თია ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ფეხ ქ-
ვეშ გა თელ ვი სა. მშვი დო ბი ა ნი შეკ რე ბა და აზ რის თა ვის ფ ლად 



გა მო ხატ ვა ადა მი ა ნის ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბა ა, ჩვენ კი ეს 
უფ ლე ბა წაგ ვარ თ ვეს.

რა მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს, რა იდენ ტო ბის მქო ნე პი როვ ნე ბა ვარ, 
პირ ველ რიგ ში, ადა მი ა ნი ვარ, პი როვ ნე ბა. პო ლი ტი კა სა და რე-
ლი გი ა ში ცო ტა მა ინც გარ კ ვე უ ლი ვარ. ამიხ სე ნით, გთხოვთ, 
ეს რა იყო? რა წე სი ა? რა უფ ლე ბით და რა კა ნო ნით მოხ და 
ეს - სხვა ნა ი რად მე ამას ვერ და ვუ ძა ხებ - ხა თა ბა ლა? გთხოვთ 
ამიხ სე ნით, ოღონდ ამა ზე მი პა სუ ხეთ, რო გორ შე იძ ლე ბა, რომ 
მა მა ომ ან სხვა სა სუ ლი ე რო პირ მა, ვი თომ ღმერ თის სა ხე ლით, 
კურ თხე ვა მის ცეს ხალხს იმის თ ვის, რომ ჩა ქო ლონ ჰო მო სექ-
სუ ა ლე ბი? არა, არა, არა! მე ამას ვერ ვხდე ბი და ვერ მივ ხ დე-
ბი. ასე არ შე იძ ლე ბა. ეს ფა რი სევ ლუ რი და გა უ ბე დუ რე ბუ ლი 
შო ვი ნის ტუ რი თვი სე ბა ა, დი ახ, შო ვი ნის ტუ რი, იმი ტომ რომ ამ 
სიტყ ვის გან მარ ტე ბა არის სხვა ერე ბის სი ძულ ვი ლი, რო მე-
ლიც ქა და გებს ეროვ ნულ გან სა კუთ რე ბუ ლო ბას. ჩვენ, ლგბტ 
ადა მი ა ნე ბი, ჰო მო ფობ - ჰე ტე რო სა ზო გა დო ე ბის თ ვის არ ვართ 
ქარ თ ვე ლე ბი, ეგ რეთ წო დე ბუ ლი გარ ყ ვ ნი ლი ერის წარ მო მად-
გენ ლე ბი ვართ. ბო ლოს და ბო ლოს, იმა ვე კონ ტ რ -აქ ცი ის მო-
ნა წი ლე ე ბი ბო ლო ხმა ზე ყვი რი ან, რომ მორ წ მუ ნე ე ბი არი ან, 
თა ნა მედ რო ვე და კავ კა სი ა ში ყვე ლა ზე სო ლი და რუ ლი ქვე ყა ნა 
ვართ... არ არის ეგ რე! ამის მე რე თქვენ ევ რო პა ში გინ დათ? 
ნუ რას უკაც რა ვად! ამ ხალხს ყურ - ს მე ნა არ გა აჩ ნი ა, არ მინ და 
არა ვის შე უ რაცხ ყო ფა იმის თქმით, რომ ნაც რის ფე რი ნივ თი-
ე რე ბა თა ვის ქა ლი დან სა ერ თოდ და კარ გუ ლი აქვთ, მაგ რამ 
სა ჭი როა ამის თქმაც. მი ლი ონ ათას ჯერ იყო ნათ ქ ვა მი, რომ 
17 მა ი სი არის “ჰომოფობიასა და ტრან ს ფო ბი ას თან ბრძო-
ლის დღე”, ჩა ტარ დე ბა მშვი დო ბი ა ნი აქ ცია და ფლეშ მო ბი 
ჰო მო ფო ბი ის სა წი ნა აღ მ დე გოდ!!! არა! მათ არ ეს მით! მათ თ-
ვის ყვე ლა ფე რი ერ თ ფე რო ვა ნი ა. აიჩე მეს ეს გეი აღ ლუ მი და 
გეი აღ ლუ მი ო. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი არ იყო ის, რომ ჩვენ პი როვ-
ნე ბე ბი ვართ, მთა ვა რი მი ზა ნი იყო, რომ ეცე მათ ჩვე ნი თა ვი, 
მო ეკ ლათ. მა მა ო ე ბი კი დევ, იმის ნაც ვ ლად, რომ და აწყ ნა რონ 
აღელ ვე ბუ ლი პუბ ლი კა, პი რი ქით, ცეცხ ლ ზე ნავთს ას ხამ დ-
ნენ. ბო ლოს და ბო ლოს, თუ კი ღმერ თი არ სე ბობს და ყვე ლა 
ღმერ თის შვი ლი ა, მა შინ ჩვენც, ლგბტ ადა მი ა ნე ბი, ღმერ თის 
შვი ლე ბი ვართ. ნუ თუ ღმერთს უნ და, რომ ერ თი ადა მი ა ნი გა-
მო ვი დეს და მე ო რე სცე მოს, დაჭ რას ან მოკ ლას მხო ლოდ იმის 
გა მო, რომ ის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა? მა შინ ამიხ სე ნით! რა ტომ არ 
გა მო დის ამ დე ნი სა ქარ თ ვე ლოს “ზნეობის” დამ ც ვე ლი მი ლი-
ო ნო ბით უსახ ლ კა რო ბავ შ ვის და სა ცა ვად? რა ტომ არ ახ სოვს 
გა ჭირ ვე ბუ ლი მო ხუ ცე ბი? რა ტომ, ჰა? ან რა ტომ არ გა მო დი-
ან ნარ კო მა ნი ის სა წი ნა აღ მ დე გო ან მა ნი ა კე ბის სა წი ნა აღმ დე-
გო აქ ცი ებ ზე ან გა რე მოს დაც ვის და გამ წ ვა ნე ბის აქ ცი ებ ზე 



ასე მრავ ლად, რა ტომ არ გა მო დი ან? ამ დე ნი რომ გა მოხ ვე დით 
ჩვე ნი, ლგბტ ადა მი ა ნე ბის სა ცე მად, ასე ამა ყად და ჯა ნი ა ნად 
გა მო სუ ლი ყა ვით სხვა დროს და აფხა ზე თიც, ოჩამ ჩი რეც, ოსე-
თიც არ და გე კარ გე ბო დათ. 

2013 წლის მა ი სის სა მი დღის გან მავ ლო ბა ში მე გავ ხ დი ძა-
ლა დო ბის მსხვერ პ ლი. რო გორც ფი ზი კუ რის, ასე ვე - ფსი ქო-
ლო გი უ რის:

17 მა ისს იმა ვე რა ი ონ ში, სა დაც უნ და ჩა ტა რე ბუ ლი ყო აქ ცია 
და ვერ ჩა ტარ და, მოხ და პირ ვე ლი შემ თხ ვე ვა. რამ დე ნი მე სა-
ათ ში მო მი წია დაბ რუ ნე ბა მოვ ლე ნე ბის ეპი ცენ ტ რ ში, იმი ტომ, 
რომ მე ვცხოვ რობ დი ქი რით ჩემს მე გობ რებ თან ერ თად იმა ვე 
რა ი ონ ში. თით ქ მის მი ვე დი სა დარ ბა ზოს თან, მაგ რამ ერ თ -ერ-
თი რეს ტორ ნის წინ დამ ხ ვ და 3 ბი ჭი. ეგ რე ვე გულ მა მიგ რ ძ ნო, 
რომ ცუ და დაა საქ მე, მაგ რამ მათ კითხ ვა ზე ვუ პა სუ ხე ინ გ ლი-
სუ რად, იმის თ ვის, რომ გა მე სა ღე ბი ნა თა ვი უცხო ე ლად. თუმ-
ცა, ეს არ და მეხ მა რა. ვერ შევ ძე ლი მო ძა ლა დე თა შე ჩე რე ბა და 
ნა ცე მი დავ რ ჩი.

ასეთ უსა მარ თ ლო ბას მე ვერ შე ვე გუე და მე ო რე დღეს, 18 
მა ისს, წა ვე დი თბი ლი სის კან ცე ლა რი ას თან, ძა ლა დო ბის სა წი-
ნა აღ მ დე გო აქ ცი ა ზე. მარ თა ლი ა, პო ლი ცი ის თა ნამ შ რომ ლებ-
მა კარ გად დაგ ვიც ვეს მო ძა ლა დე ე ბის გან, მაგ რამ ჟურ ნა ლეს-
ტე ბის გან არა, მე აღ მოვ ჩ ნ დი პირ და პი რი ჩარ თ ვე ბის ვი დეო 
სი უ ჟე ტებ ში და რამ დე ნი მე ჟურ ნალ - გა ზე თის სუ რათ ზე. აი, 
ახა ლი პრობ ლე ბა, არა ნა ი რად არ მო ვე ლო დი იმას, რომ ჩე მი 
უბ ნე ლე ბი ტე ლე ვი ზორ ში ახა ლი ამ ბე ბის ყუ რე ბის დროს და-
მი ნა ხავ დ ნენ და მიც ნობ დ ნენ, ვინ ვარ და რა აქ ცი ა ზე ვი ყა ვი. 
იმა ვე დღეს შემ ხ ვ დ ნენ უბან ში, რო ცა მივ დი ო დი მშობ ლე ბის 
სა ნა ხა ვად. აი, ეს იყო მარ თ ლა ში შის ჭა მა. ამე კიდ ნენ ჩემ გან-
ს ხ ვა ვე ბუ ლი ვარ ცხ ნი ლო ბის გა მო და მო მა ყე ნეს ვერ ბა ლუ-
რი შე უ რაცხ ყო ფა. მაგ რამ ამით არ დამ თავ რ და ჩვე ნი არა-
სა სი ა მოვ ნო შეხ ვედ რა, სიტყ ვე ბით: “უნდა შე გიც ვა ლოდ ეგ 
“პიდარასტული” ვარ ცხ ნი ლო ბა”, სან თე ბე ლით გა და მიწ ვეს 
თმა თავ ზე და მუშ ტიც ჩა მარ ტყეს სა ხე ში. ცხვი რი დან წამ ს კ-
დარ მა სის ხ ლ მა უფ რო გა ა წით ლა წი თე ლი მა ი სუ რი, რო მე ლიც 
იმ დღეს მეც ვა. რას, მაგ რამ ესეთ უსა მარ თ ლო ბას უბ ნე ლე ბის-
გან არ მო ვე ლო დი. მად ლო ბა ახ ლოს მჯდომ ჭად რა კის მო თა მა-
შე კა ცებს, რომ ლებ მაც გაგ ვაშ ვე ლეს და გა მა ცი ლეს ტაქ სიმ დე.

1) 

2) 



19 მა ისს, დი ლით, და მამ შ ვი დე ბე ლი წამ ლე ბით გაბ რუ ე ბუ-
ლი წა ვე დი სამ სა ხურ ში, სა დაც ად გილ ზე დამ ხ ვ დ ნენ იმ ტე-
რი ტო რი ის დაც ვის 12-ვე ბი ჭი, რომ ლებ მაც გა ი გეს იმის შე სა-
ხებ, რომ მე ვი ყა ვი 17 მა ი სის აქ ცი ის მო ნა წი ლე. და მე კი დევ 
ერ თხელ გავ ხ დი ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი. ამ დე ნი გი ნე ბა მე 
ცხოვ რე ბა ში არ მო მის მე ნი ა.

სამ წუ ხა როდ, არა მხო ლოდ ეს სა მი ფაქ ტი ასა ხავს ჩემ ზე 
ძა ლა დო ბას. სამ წუ ხა როდ, ხან და ხან მე გან ვიც დი ძა ლა დო ბას 
იმის გა მო, რომ ტრან ს გენ დე რი ვარ. და ეს ხდე ბა მა შინ, რო ცა 
ვე ღარ ვი კა ვებ თავს, რო ცა მბეზ რ დე ბა ნა ტუ რა ლი კა ცის რო-
ლის თა მა ში და ვხდე ბი ის, ვინც ვარ - ლა მა ზი, მა ღა ლი ქა ლი. 
რო გორ გა დავ რ ჩი დღემ დე? მად ლო ბა ბედს! მაგ რამ გა და ტა-
ნი ლი ამ ბე ბის შემ დეგ ისე თი ში შე ბი და მეწყო, რომ დღემ დე 
ვებ რ ძ ვი სო ცი ო ფო ბი ას. მეტ რო რო გორ გა მო ი ყუ რე ბა, და მა-
ვიწყ და, და ის, რომ წა ვი დე რა მე კონ ცერ ტ ზე, გა მო რიცხუ ლია 
. იმი ტომ. რომ მე ში ნია იმ ხალ ხ მ რავ ლო ბის, რო მე ლიც შე იძ-
ლე ბა, დამ ხ ვ დეს იქ. და ყვე ლა ზე სა ში შია ის, რომ არა მარ ტო 
მე ვარ, ვინც გახ და ძა ლა დო ბი სა და უსა მარ თ ლო ბის მსხვერ პ-
ლი. რო დემ დე გაგ რ ძელ დე ბა ასე? არ ვი ცი.

მე მარ თ ლა მაქვს ძა ლი ან დი დი იმე დი იმი სა, რომ მო მა ვალ-
ში ეგე თი სი ტუ ა ცი ე ბი აღარ გან მე ორ დე ბა არა მარ ტო ჩემ მი-
მართ, არა მედ სა ერ თოდ ყვე ლა სექ სუ ა ლუ რი უმ ცი რე სო ბის 
წარ მო მად გენ ლის მი მართ. იმე დი ა, რომ სა ზო გა დო ე ბა მიგ-
ვი ღებს, იმი ტომ რომ ჩვენ ეგე თე ბი და ვი ბა დეთ და არა ნა ი რი 
ხალ ხის ძა ლა დო ბა ჩვენ არ შეგ ვ ც ლის. ჩვენ არ ვართ ცხო ვე-
ლე ბი, ჩვენ ვარ სე ბობთ და ჩვენ გვაქვს არ სე ბო ბის უფ ლე ბა. 

ახ ლა კი, სა ნამ სა ქარ თ ვე ლო ში ასე დამ ძი მე ბუ ლია ლგბტ 
პი რე ბის მდგომ ა რე ო ბა, სა ნამ არ სე ბობს ისე თი ადა მი ა ნე ბი, 
ვი საც უნ და ჩვე ნი უფ ლე ბე ბის შე ლახ ვა ან, სა ერ თო დაც, 
ჩა მორ თ მე ვა, უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ა, კარ გად ვი ცო დეთ, რომ 
დად გე ბა დრო და სა ზო გა დო ე ბა მიგ ვი ღებს ისე თებს, რო-
გო რე ბიც ვართ, სი სას ტი კე ჩვენ არ შეგ ვ ც ვ ლის. მგო ნი ა, 
რომ ჩვენ თა ვად უნ და ვიბ რ ძო ლოთ სა მარ თ ლი ა ნო ბის აღ-
სად გე ნად, გა მო ვი მუ შა ვოთ გარ კ ვე უ ლი იმუ ნი ტე ტი და მა-
შინ ყვე ლა ფე რი იქ ნე ბა კარ გად. პი რა დად მე მიყ ვარს ჩე მი 
სა ქარ თ ვე ლო, აქ და ვი ბა დე, აქ ვცხოვ რობ და არ სად არ ვა-
პი რებ წას ვ ლას, მით უმე ტეს, ჰო მო ფო ბი ი სა და ტრან ს ფო-
ბი ის გა მო! ვი ყა ვი, ვარ, ვიქ ნე ბი და ვიბ რ ძ ვი! იმი ტომ, რომ 
მე მინ და მშვი დი ცხოვ რე ბა!

3) 






	cina kda 1.pdf
	cina kda 2.pdf
	Broshures_Spreads_Reorganised_Geo_.pdf
	ukana kda1.pdf
	ukana kda2.pdf

