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არაბულ პოსტმოდერნულ ლიტერატურაზე საუბრისას გვერდს ვერ 
ავუვლით ნოველისტის, რომანისტისა და ლიტერატურული კრიტიკოსის 
ელიას ხურის სახელის ხსენებას. ის დღეს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი თა-
ნამედროვე ლიბანელი მწერალია. ელიას ხურის დაბადების წელს (1948) ემ-
თხვევა პალესტინელ ლტოლვილთა დიდი ნაკადის შესვლა ლიბანსა და იორ-
დანიაში XX საუკუნის ახლო აღმოსავლეთის ყველაზე ცნობილი კონფლიქ-
ტის შემდეგ. შესაბამისად, მისი ცხოვრება დაბადებიდანვე პალესტინური 
პრობლემითაა მოცული. ჯერ კიდევ 19 წლის ელიას ხური იორდანიაში გაემ-
გზავრა 1967 წელს, იქ პალესტინელ ლტოლვილთა ბანაკები მოინახულა და 
მოხალისედ ჩაეწერა პალესტინის გათავისუფლების ორგანიზაციის ყველაზე 
მებრძოლ ფრთაში – ფათაჰში, იორდანიიდან კი დაბრუნდა ათასობით პა-
ლესტინელის გაძევებისა და დახოცვის შემდეგ, რაც 1970 წლის სექტემბერში 
მეფე ჰასანის ჩამოგდების მცდელობას მოჰყვა. ამის შემდეგ ის პარიზში გა-
ემგზავრა სასწავლებლად, სადაც 1860 წელს მთიან ლიბანში მარონიტებისა 
და დრუზების სამოქალაქო ომამდე მისულ კონფლიქტზე დაიცვა დისერტა-
ცია. შემდეგ ელიას ხური ლიბანში დაბრუნდა და ბეირუთში პალესტინის გა-
თავისუფლების ორგანიზაციის კვლევით ცენტრში დაიწყო მუშაობა. ის მო-
ნაწილეობდა 1975 წელს გაჩაღებულ ლიბანის სამოქალაქო ომშიც. 

ჟურნალისტური საქმიანობა ელიას ხურიმ 1972 წლიდან დაიწყო, როცა 
ის ჟურნალ „მავაკიფის“ სარედაქციო საბჭოს წევრი გახდა, ამავე საბჭოში 
იყვნენ ცნობილი პოეტები – სირიელი ადონისი და პალესტინელი მაჰმუდ 
დარვიში. 1983-1990 წლებში ელიას ხური უძღვებოდა გაზეთ „საფირის“ კულ-
ტურულ განყოფილებას, გაზეთ „ნაჰარის“ ლიტერატურულ დამატებას. მისი 
საგანმანათლებლო-პედაგოგიური მოღვაწეობიდან აღსანიშნავია სალექციო 
კურსები კოლუმბიისა და ნიუ-იორკის უნივერსიტეტებში, ასევე ლიბანის 
უნივერსიტეტსა და ბეირუთის ამერიკულ უნივერსიტეტში.  

ლიტერატურულ ასპარეზზე ელიას ხური 1975 წელს გამოვიდა, სწორედ 
ამ დროიდან აქვეყნებს ის თავის რომანებსა და ნოველათა კრებულებს, სულ 
10 რომანი აქვს გამოცემული, რომლებიც თარგმნილია მსოფლიოს მრავალ 
ენაზე. ხური მიიჩნევს, რომ მწერალი თავისი ეპოქის განუყოფელი მდგენე-
ლია, მწერლის თავისუფლება მისი პირადი სივრცე როდია, არამედ მისი სა-
ზოგადოების თავისუფლების ნაწილი. მწერლური პასუხისმგებლობა კი სა-
კუთარი საზოგადოების რეალობაზე ზნეობრივი პასუხისმგებლობაა, მათ 
შორის, იმ უმძიმეს პოლიტიკურ და სოციალურ კრიზისებზე პასუხისმგებ-
ლობა, რაც თანამედროვე არაბული სამყაროს თანამდევი მოვლენა გახდა 
[Badawi 2007: 94]. მცირე ფორმატის რომანი „ქალაქის კარიბჭეები“ მწერლის 
ერთ-ერთი ადრეული ნაწარმოებია, 1981 წელს დაიწერა და „უცხოს“, „უც-
ხოობის“ კონცეპტი ძალიან დიდი დატვირთვის მატარებელია მასში. ზოგა-
დად, გაუცხოების თემა და საკუთარი თავისა და საცხოვრისი ადგილის მაძი-
ებელი უცხო, უსასრულოდ მოხეტიალე ყარიბი მოგზაური ხურის საყვარელი 
ლიტერატურული გმირია [Khoury 1993], ისევე, როგორც ლიტერატურული 
კონვენციების სრული დარღვევით, ერთდროულად სარკაზმით, სასოწარკვე-
თითა და ლირიკული ნოსტალგიით სავსე მისი პოსტმოდერნული წერის სტი-
ლი [Amyuni 1998: 447].  
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  რომანი „ათას ერთი ღამის“ ერთი ცნობილი ნარატივის – „სპილენძის 
ქალაქის“ თემის პოსტმოდერნული ლიტერატურული გადამუშავებაა, 
რომელიც ავტორმა მწერლური შთაგონებით მისთვის ყველაზე მტკივნეულ 
თემას – ბეირუთის სამოქალაქო ომსა და მის გამოძახილს დაუკავშირა 
[Mejcher 2006]. თავად ავტორიც ადასტურებს თავისი ნაწარმოების „ათას 
ერთი ღამის“ „სპილენძის ქალაქთან“ მსგავსებას, თუმცა ელიას ხურისთან 
ქალაქს სახელიც კი არა აქვს, ვერც ბეირუთის ხსენებას იპოვის მკითხველი 
მასში და ვერც სამოქალაქო ომისას. ის „სპილენძის ქალაქივით“ რაღაც 
ლაბირინთული სივრცეა რეალური სამყაროს მიღმა, ყველგანმყოფი სიკვ-
დილის განსახიერება.  

თავისთავად, „ათას ერთი ღამის“ ზღაპარი მოულოდნელი სიკვდილით 
მოცულ, დაცარიელებულ, გაუკაცრიელებულ, მიუვალგალავნიან „სპილენ-
ძის ქალაქზე“ იდუმალებით მოცული ამბავია, მკითხველის ცნობისმოყვა-
რეობას მაშინათვე რომ იპყრობს. „ათას ერთი ღამის“ მკვლევრები მიიჩნევენ, 
რომ ის ჩრდილო-დასავლეთ აფრიკის დაპყრობის ისტორიულ-ალეგორიული 
არაბული ლეგენდაა [წერეთელი 1967: 6-7], ამ უკვდავი ფოლკლორული ძეგ-
ლის ნაწილად რომ იქცა მე-9 საუკუნიდან [Gerhardt 1963: 211]. ამ ზღაპრულ 
ქალაქს 25 კარიბჭის მიუხედავად შესასვლელი კვალი არსაიდან უჩანს, მის 
მზეზე მოელვარე გუმბათებს კი მიკიოტები დაჰკივიან და ყვავები დასტრია-
ლებენ, ქალაქში თეთრი მარმარილოს ფილებზე დატოვებული წარწერები შე-
გონება, ჭკუის სწავლება და დარიგებაა შორსმჭრეტველთათვის, პესიმისტუ-
რი რეფლექსიის გამომხატველი შინაარსით: „ადამის ძეო, რამ გაცდუნა 
ოდითგანვე დაუსაბამოს გამო და დაგავიწყა აღსასრულის ჟამი. განა არ უწყ-
ი, რომ სააქაო არს სიკვდილის სასუფეველი, არავისათვის არ არის იგი მუდ-
მივი სავანე. შენ კი შეჰყურებ მას და მინდობიხარ...“ [ათას ერთი ღამე 1980: 
91] „ადამის ძეო, რამდენს გადროვებს უფალი შენი, ამაოების ზღვაში ჩაძი-
რულს? ნუთუ გგონია, რომ არ მოკვდები? ნუ გაცდუნებენ დღენი შენნი, ღა-
მენი შენნი, გართობის წუთნი და ამ წუთთა დაუდევრობა. არ დაგავიწყდეს, 
რომ სიკვდილი ჩაგსაფრებია და დაგაცხრება. დღე არ გავა, რომ არ მოგე-
სალმოს დილა-საღამოს. უფრთხილდი სიკვდილს, ემზადე მის შესახვედრად. 
თითქოს გხედავდე, ვით იძარცვები მთელი შენი სიცოცხლის გზაზე და დრო-
ნი შენნი საამონი მიიქცევიან. გულისხმა უყავ ჩემს ნათქვამსა, მიენდე სრუ-
ლად უფალთა უფალს. წუთისოფელი არ არის მყარი, ჰგავს ობობას ქსელს“ 
[ათას ერთი ღამე 1980: 93]. აყვავებული, ყოველგვარი სიკეთით შემკული, 
სიმდიდრითა და საგანძურებით სავსე ქალაქი ცარიელია, უსიცოცხლო სხეუ-
ლებით სავსე, რომლებიც თითქოს მიძინებულან და გაიღვიძებენო. მნახველ-
თათვის ეს ერთგვარი შეგონებაა: არ გაცდუნოს წუთისოფელმა, სიკვდილი 
სიცოცხლის მცელავია და სჯის წუთისოფლის ამაოებით მოხიბლულებს. ნე-
ტარია მხოლოდ ის მონა, ვისაც ახსოვს თავისი ცოდვა და ეშინია თავისი უფ-
ლისა. წუთისოფელი კი სიკვდილისა და ცდუნების სავანეა, დამღუპველი 
საცდურია. ვისაც სიხარბე სძლევს, სიკვდილი და დაღუპვა ელის. 

ელიას ხურის „ქალაქის კარიბჭეების“ ფორმატი ასევე ცალკე აღნიშვნის 
ღირსია – აქაც, როგორც პოსტმოდერნისტულ ლიტერატურაში, ჟანრთა აღ-
რევა ჩვეულებრივი მოვლენაა, ტექსტი მოთხრობაა თუ რომანი, ძნელად გა-
სარჩევია, არც თხრობის სწორხაზობრივი, ერთ დროში მიმდინარე გადმოცე-
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მა გვაქვს – დროთა კავშირი დარღვეულია, არც ამბის სიუჟეტური ხაზია მას-
ში ტრადიციულად დალაგებული დასაწყისითა და დასასრულით. „ქალაქის 
კარიბჭეების“ ამბის მთხრობელი – ნარატორი ხან ნარატორია და ხანაც ნა-
წარმოების მთავარი პერსონაჟი – პროტაგონისტი.  

რომანის მთავარი გმირი შორეული ქალაქისკენ მიმავალი უცხო, ყარიბი 
მოგზაური კაცია და უცხოობაშია მისი ძალა, რადგან სწორედ უცხოობის 
განცდას შეუძლია მისი დაუსრულებელი სვლისა და მსოფლაღქმის ახსნა. 
უცხოობა თან ტანჯვაა მისთვის და თან მისი რჩეულობის გამოხატულება. 

რომანს ძალიან სახასიათო დასაწყისი აქვს: 
„იყო ერთი კაცი. კაცი უცხო იყო, ყარიბი. 
თავისი ამბავი მას არავისთვის ეამბნა; არ იცოდა, რომ ის მოსაყოლი ამ-

ბავი იყო. მას სჯეროდა, სწამდა, როგორც ყველას გვწამს. ის ისეთივე იყო, 
როგორიც ყველა, მაგრამ არავისთვის არაფერი უთქვამს, რადგან არ იცოდა, 
რომ მომხდარი ამბები შეიძლებოდა ვინმესთვის ემცნო.  

იყო კაცი და იყო უცხო, ყარიბი. 
არ ახსოვდა, როგორ დაიწყო მისი ისტორია, რადგან მან ეს არ იცოდა. 

საკუთარი თავი ამბის შუაგულში აღმოაჩინა და არ უკითხავს, როგორ და-
იწყო იგი. ამბის დასასრულით იყო გართული და, როცა დასასრული მოვიდა, 
აღმოაჩინა, რომ არც დასასრული იცოდა, რომ არც სხვებმა იცოდნენ დასას-
რული, რადგან დასასრული უცნობი იყო – დასასრული იყო დასასრული 
[ხური 2018: 30]“. 

შემთხვევითი არაა, რომ რომანის დასაწყისი წარსულის დაკარგული მეხ-
სიერებითა და რწმენის ხაზგასმით იწყება. „ათას ერთი ღამის“ ტექსტი, ენო 
ლიტმანისეული კლასიფიკაციით, მრავალშრიანია. აბასიანთა დინასტიის 
სახალიფოს ბაღდადისა და ბასრის ამბავთა შრე, რომელსაც ზღაპარი „სპი-
ლენძის ქალაქზე“ მიეკუთვნება, იმ ეპოქის ერაყული საზოგადოების გნო-
სტიცისტური რწმენა-წარმოდგენებით საზრდოობს, რომელიც მაშინდელ 
არაბულ-ისლამურ ლიტერატურას კვებავს. ანტიკური ხანის რელიგიურ-
ფილოსოფიური მიმდინარეობებიდან არაკანონიკურ ისლამურ ხედვაში დამ-
კვიდრებული იდეების თანახმად, სააქაო უცხოობის სივრცედ მოიაზრება, 
სადაც ადამიანი სტუმარია, იმქვეყნიური სინათლის სამყაროდან ამქვეყნიურ 
წყვდიადში ჩაგდებული უცხოა და მისი ამქვეყნად სტუმრობა გარდასახვის-
თვის მომზადებაა [ვაიდნერი 2018: 11-14]. სწორედ ამიტომ, აქ ის უცხოა და 
უკან უნდა დაბრუნდეს. წუთისოფლის ნაკლოვან სივრცეში ის უცხოობის 
განცდით ცხოვრობს, როგორც მარადი მგზავრი, გზად მავალი. მის მიერ სა-
კუთარი უცხოობის და დევნილობის შეცნობა ნაბიჯია უკან, სამშობლოში 
დასაბრუნებლად. ამქვეყნად ის გზადმავალი ყარიბია. მისი გზა კი დაუსაბა-
მოა და უსასრულო. ეს გზა მაძიებლის გზაა. მისი ცხოვრების გამოცდილე-
ბაც ექსტაზის გარკვეული ფორმაა, ამქვეყნიურ და იმქვეყნიურ მიჯნას რომ 
გადალახავს. მისი სამყარო სააქაო დევნილობის სივრცეა, სადაც ყველა და 
ყველაფერი საკუთარ უცხოობას ახსენებს და ათავისუფლებს მიწიერ ორიენ-
ტირებზე მიჯაჭვულობისგან. მისი უცხოობის განცდა ესაა საკუთარი თავის, 
სულისა და მთელი სამყაროსაგან გაუცხოება. ამ უცხოობიდან უკან დასახე-
ვი გზა მისთვის მოჭრილია, იდენტობის შესახებ მიწიერი წარმოდგენები 
სრულიად გამქრალი აქვს, რადგან მას მოგონებებიც კი აღარ აქვს დაკარ-
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გულ სამშობლოზე. ის არ ცდილობს უცხოობისა და ტანჯვის განდევნას, 
დასრულებას, პირიქით, დაუღლავად აგრძელებს გზას, უცხოობა უკვე მყა-
რად ფესვგადგმულია მასში, - ეს ის განცდაა, რომლებიც სულსა და მატერი-
ას, ამსოფლისა და ზესოფლის, მიწიერ და სპირიტუალურ ყოფიერებას შო-
რის მიჯნას არღვევს და გადალახავს.  

„იყო კაცი და იყო უცხო, ყარიბი... 
კაცი იყო და კაცივით მიდიოდა. 
კაცივით მიაბიჯებდა თავისი სიკვდილისკენ. თავის სიკვდილს ხელის 

გაწვდენაზე ხედავდა, მაგრამ მიაბიჯებდა... 
კაცი იყო და კაცივით ვიდოდა. 
კაცივით მიაბიჯებდა თავისი სიკვდილისკენ. ...ის იყო კაცი; იყო უცხო, 

ყარიბი და თავისი სიკვდილისკენ მიდიოდა. 
...იდგა მარტო, იჯდა მარტო და სევდასაც მარტოდმარტო მისცემოდა 

[ხური 2018: 31]“. 
რომანის გმირი უცხო კაცი ერთგვარი მისიონერია უცხოობისა და მრა-

ვალი დაბრკოლების გადალახვის შემდეგ, რომლებიც აპოკალიფსურ სცე-
ნებს მოგვაგონებს, უთვალავი დღისა და ცივი, წვიმიანი ღამის შემდეგ ის 
თან აღწევს და თან ვერ აღწევს მიზანს - ქალაქი, სადაც ეგონა, რომ ელოდ-
ნენ, ჩასვლისთნავე მიესალმებოდნენ, კეთილი იყოს შენი მობრძანებაო, ეტყ-
ოდნენ; ხელს ჩაჰკიდებდნენ და მარმარილოს ცხელ აბანოში შეიყვანდნენ, 
უმშვენიერესი სამოსით შემოსავდნენ; ლამაზი ქალებით, ყვავილთა და სუნა-
მოს სურნელით იქნებოდა გარშემორტყმული... ქალაქი, ღვთისგან მოშორე-
ბულ, უცხო მხარეში ჯერ ცეცხლში დაინთქა, შემდეგ მოვიდა ზღვა, ზღვამ 
შთანთქა ცეცხლი და ქალაქი დაფარა, ზღვამ გადაყლაპა გალავანი და კა-
რიბჭეებს ზედ შემოადგა. ერთიმეორის მიყოლებით დაეცნენ კარიბჭენი... ქა-
ლაქი წყალში ჩაიქცა და თვალს მიეფარა. „აღარაფერი დარჩენილიყო ქალა-
ქიდან, მტირალი ხმების გარდა, თევზთა შიგნეულიდან რომ გამოდიოდა და 
ადიოდა მაღლა, სადაც ის არავის ესმოდა [ხური 2018: 62]“. ამრიგად, მშვენიე-
რება და ჭეშმარიტება მისკენ მიმავალი კაცისთვის კვლავ მიუწვდომელი 
დარჩა. ეს კი ნიშნავს, რომ კაცი ეძებდა იმას, რაც ამქვეყნად არ არსებობს, 
რაც მხოლოდ იმქვეყნადაა. მისთვის ხსნის მტანჯველი პერსპექტივა სწო-
რედ ამ უცხოობასა და სვლაშია - აღთქმული ქვეყნისკენ სვლაში. ეს ის უცხ-
ოობაა, ადამიანის ღმერთთან ურთიერთობაში რომ გარდაუვალია. ეს ის ტან-
ჯვაა, რომელიც უნივერსალური, ყოველდღიური გამოცდილებაა არა მხო-
ლოდ სულიერი, არამედ ეგზისტენციალური თვალსაზრისითაც. რეალურად, 
უცხოობის კონცეპტი არის გზა, რომელსაც მგზავრად ქცეული ადგას, სა-
დაც, მისი „მე“-ც კი ხდება სხვა. 

„უცხო კაცი მიდიოდა და მიდიოდა. 
მის გვერდით სხვა კაცი მიდიოდა. 
იმის გვერდით კიდევ სხვა მიაბიჯებდა. 
ყველანი შორეული ქალაქისკენ მიდიოდნენ. შორეულ ქალაქში ცეცხლი 

გაეჩაღებინათ. ცეცხლში იხოცებოდნენ; ცეცხლში შიშით ძრწოდნენ; ცეცხ-
ლში წერდნენ ამბავს, რომელიც იქ იწყებოდა, სადაც უნდა დამთავრებული-
ყო და, როცა დასრულდა, ისეთი იყო, თითქოს არც დაწყებულაო [ხური 2018: 
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31]“. უცხო, ყარიბი მოგზაური კი კვლავ იმ ამბის შუაგულში დარჩა, რომლის 
დასაწყისი და დასასრული თვითონაც არ იცოდა.  

ელიას ხური ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ მას არ შეუძლია 
ემოციურად იმ წლებს დაუბრუნდეს, როცა „ქალაქის კარიბჭეები“ იწერებო-
და. ეს მისთვის კოშმარის ტოლფასი იქნებოდა, რადგან მისთვის ეს იყო პი-
როვნული გამოცდილება ფასეულობებზე, რომლებიც მთლიანად ჩაიკეტა და 
ენაზე, რომელიც მთლიანად განადგურდა ისე, რომ მომავალშიც კი ვეღარა-
ფერი იქნებოდა მისით თქმული – სამოქალაქო ომმა ენა სრულიად უმნიშვნე-
ლო გახადა. ეს ის ენაა, რომელსაც „ქალაქის კარიბჭეებში“ მივყავართ სრუ-
ლი გაუგებრობიდან იმ სუფთა ფურცლამდე, რომელზეც შესაძლებელია, ერ-
თდროულად კიდეც დაიწეროს რამე და ამასთან ერთად, არც დაიწეროს. 

ამრიგად, ელიას ხურის „ქალაქის კარიბჭეები“ თავისი არარეალისტური 
სიუჟეტით, ტექსტის ფრაგმენტაციითა და მისი მრავალგვარი გაგების 
დაშვებით, თხრობის შერეული ფორმებით, „მაღალი“, ფილოსოფიური და 
„დაბალი“, ე.წ. ხალხური ლიტერატურის თემებისა და იდების გაერთიანები-
თა და იმიტაციით, გამეორებებით, მხატვრული სტილიზაციით შექმნილი ეს-
თეტიკური ილუზიით პოსტმოდერნულ სტილში დაწერილი ლიტერატურული 
ნაწარმოებია, რომელიც კარგად წარმოაჩენს ავტორის მწერლურ შესაძლებ-
ლობებს.  
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The concepts of “a stranger", “an alien”, “an exile”  are of great importance con-
cerning  one of the earlier small-format novels “City Gates”,  by a modern Lebanese 
writer, novelist, literary critic Elias Khoury. The novel, written in 1981, is a postmodern 
literary rendition of one of the well-known themes of “One Thousand and One Nights”- 
"Cooper City".  Although the author links this theme  to his most poignant topic - the 
Beirut Civil War and its invocations, in this short novel the reader cannot see Beirut 
directly. There is no mention of war either. The main character of the novel is a stranger 
travelling to a distant city and his strength lies in his sense of alienation, because it is the 
sense of alienation that leads him to the divine truth, to his essence of worldview. 
Alienation is a torment to him and, at the same time, an expression of his prominence, a 
means of accessing the divine truth. His path is the path of God, the path leading to 
God; his life experience is simultaneously a form of ecstasy that transcends worldly and 
divine divisions between the soul and the matter. His world is a place of exile, where 
everything and everyone reminds him of his alienation and sets him free from being 
chained to the earthly orientation. The way back from this alienation is cut for him, his 
earthly ideas about identity are completely gone, for he no longer has the memories of 
his lost homeland. He does not seek to overcome the alienation and suffering, to end it, 
on the contrary, he continues its course tirelessly, alienation is deeply rooted in him, and 
after overcoming many obstacles that resemble apocalyptic scenes, he reaches his goal. 
After a countless day and a cold, rainy night he succeeds and fails, at the same time, to 
reach the city- the city, where he thought he was expected, first was consumed by fire, 
then the sea swallowed fire, and covered the city, and the place plunged into the water 
and disappeared. Thus, beauty and truth remained unobtainable to the man trying to 
gain it. This means that the man was in search of something that does not exist in this 
world, something that is only otherworldly. The distressing prospect of salvation for 
him lies precisely in this alienation and motion - the travel to the promised land. 

 
 


