
შესავალი 

 

 

ცხოვრებაში ბევრჯერ დამიწყია დღიურის ჩაწერა. ზოგჯერ საკმაოდ ხანგრძლივადაც 

მივდევდი ამ შესანიშნავ საქმიანობას. მაგრამ რაღაც ეტაპზე ყოველთვის ვანებებდი 

თავს. ვერ ვიტყვი რომ განსაკუთრებით განვიცდი იმას რომ განუწყვეტლად არ 

ვწერდი. უფრო იმ აზრის ვარ, რომ უნდა ჩაიწერო მაშინ როცა არ შეგიძლია არ 

ჩაიწერო, როდესაც ნამდვილად ძალიან გინდა რაღაც მოვლენის ზუსტად 

დამახსოვრება და რაც მთავარია ამის საშუალებაც გაქვს, ვგულისხმობ დროს და 

განწყობას. რასაკვირველია, ყოველთვის არ იცი რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება ესა 

თუ ის მოვლენა შენს ცხოვრებაში და შემდეგ ნანობ რომ არაფერი “ხელმოსაკიდი” არ 

გაგაჩნია წარსულის რაღაც პერიოდის გასახსენებლად. მაგრამ კომპენსაცია ალბათ 

იმაშია რომ “ჩაუწერელი” წარსული შეგიძლია უფრო მადაზე შეალამაზო, ჩაწერილს 

კი რას უზამ? 

ამ ფურცლებში მოყვანილია ეპიზოდები ჩვენი ოჯახის ცხოვრებიდან იაპონიაში 

1998-2004 წლებში. ეს პერიოდი საკმაოდ “წყნარი” იყო ჩვენს ცხოვრებაში, ჯერ 

ჰირაცუკაში და შემდეგ სენდაიში ვცხოვრობდით. მე სტაბილური და საინტერესო 

სამსახური მქონდა; ნატო როგორც ყოველთვის, დიდი სიყვარულით და 

თავდადებით ყველას გვივლიდა; ბავშვები იზრდებოდნენ, იცვლებოდნენ და 

მშვენიერ ელფერს აძლევდნენ ჩვენს ყოფას. განსაკუთრებით დიმიტრისათვის ეს 

პერიოდი ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებების ეტაპი იყო, ამიტომაც ისტორიების 

უმრავლესობა მას შეეხება. ახლა ცოტა ვწუხვარ რომ ანაზე და მერიკოზე მსგავსი 

მნიშვნელოვანი პერიოდების აღწერა არა მაქვს. მაგრამ რას იზამ, ეტყობა მაშინ ვერ 

აეწყო დღიურების ჩაწერა, სხვა საზრუნავი უფრო მეტი მქონდა. ისე კანტი-კუნტად 

მოფანტული იმდროინდელი ჩანაწერებიც მაქვს და თუ ეს გამოცდილება მომეწონა, 

შეიძლება ისინიც დავალაგო ამ ისტორიების მსგავსად. 



ეს ისტორიები უბის წიგნაკში არის ჩაწერილი. ფერცლებად დავყავი რომ 

კომპაკტური წასაკითხი ყოფილიყო, ამიტომ დაყოფაში და ჩანაწერების 

თანამიმდევრობაში დიდი აზრი არ არის ჩადებული. თუმცა თუ წაკითხვას 

დააპირებთ ალბათ ჯობია ქრონოლოგიას მიჰყვეთ ნომრების მიხედვით. 

ჩანაწერებიდან თითქმის არაფერი შემიცვლია, უბრალოდ ხანდახან ვჩქარობდი 

ჩაწერისას და სიტყვებს ვამოკლებდი, ან იაპონურ ფრაზებს არ ვთარგმნიდი და ა.შ. 

მეორეს მხრივ, თუ გრამატიკულ შეცდომებს იპოვით, თავისუფლად შემიძლია თავი 

გავიმართლო იმით რომ პირდაპირ ნაწერიდან გადმომქონდა და დიდათ არ 

“ვამუშავებდი” ტექსტს. ჩანაწერები იმედია უფრო ღიმილს გამოიწვევს, ვიდრე 

სერიოზულად დაგაფიქრებთ, თუმცა, როგორც ამბობენ, ყოველ ხუმრობაში მარტო 

რაღაც ნაწილია სახუმარო. მოკლედ რომ დავამთავროთ, წაიკითხეთ, გაერთეთ და 

თუ მოგეწონებათ მეც მეტი არაფერი მინდა. 

 

პ.ს.: ისტორიებს ნელ-ნელა ავტვირთავ, რომ არ გეგონოთ რომ სხვა საქმე არა მაქვს. 


