
1

# 6 (150) dekemberi 2021 weli# 6 (150) dekemberi 2021 weli                                                                                                                                  # 6 (150) dekemberi 2021 weli# 6 (150) dekemberi 2021 weli 

saqarTvelos SoTa rusTavelis TeEatrisa da kinos saxelmwifo universitetis gazeTi # 6 (150) dekemberi 2021 weli

         gv. 2,3

ნიკოლოზ ფუტკარაძე

მიფრინავენ წეროები

     gv. 4-5

gilocavT axal wels!!!gilocavT axal wels!!!

ნინო გაბედავა

სჯობს თო ჯი ნა შო ბო, 
ვიდ რე არა ფე რი

სებასტიან-ადელმო ფონ მახარშტაიგი

ყავა, პლედი და ორი 
მეგობარი

         gv. 6,7
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მიფრინავენ წეროები

	 3 gv. 

მიხეილკალატოზიშვილისფილმი„მიფრინავენ
წეროები“ გადაღებულია 1957 წელს. ეს თარიღი
ხაზგასასმელია,რადგანდღევანდელიგადმოსახე
დიდანაცკიშესაშურიამსგავსირეჟისორულიხედ
ვა,კამერისმოძრაობა,მუსიკალურიშტრიხებიდა
ადამიანისგანცდებისგადმოცემისუნიკალურიმე
თოდები.რაცარუნდადაიწეროს,მისიწარმატება
საერთაშორისო დონეზე ყველაფრის მთქმელია.
ეს ნამუშევარი გენიალურია,რადგან სტრუქტურა,
კინომეტაფორებიდასიუჟეტისმეტამორფოზასუ
ბიექტურად მრავალფეროვანი და ობიექტურად
უნიკალურია. ეს არის ერთგვარი მასტერკლასი
რეჟისორისგან...

„მიფრინავენ წეროები“ რევოლუციაა საბჭო
თაკინოში.სუბიექტურიკამერისმეთოდიაქმხო
ლოდ ცარიელი ფორმა და ტექნიკური ხრიკი არ
არის. ის გადმოსცემს პერსონაჟთა განცდებს და
მაყურებელს საკუთარი თვალით ანახებს თითო
ეულ ეპიზოდს, ასისხლხორცებს პერსონაჟს. კრი
ტიკოსთანაწილიფილმში„მარილისვანეთს“სუ
ბიექტურ კამერასფორმად მოიხსენიებდადა მის
შინაარსთან ბმას უარყოფდა, თუმცა სურათში
„მიფრინავენწეროები“ ესხერხი ფანტაზიისდი
აპაზონსზრდისდაგვეხმარებაგავიგოთრეჟისო
რის სათქმელი. კარდინალურია ის კონკრეტული
მეტაფორები,რომლებიცფილმშიმრავლადაა.მა
გალითად, მთავარიგმირის,ვერონიკასშესვლის
სცენა დაბომბილ ბინაში, სადაც ის ხედავს, რომ
ომმაწაართვაოჯახიდასახლიმსახიობიუსიტყ
ვოდ,თვალებითგადმოსცემსსიძულვილს.შემდეგ

ყურადღებასიქცევსკედლისსაათი,რომელიცჯი
უტად განაგრძობს დროის ათვლას დაბომბილი,
განადგურებული ქალაქისფონზე.დრო აქღმერ
თისიარაღია,რომელსაცომებიდაგმირთატრა
გედიებივერდაადუმებს.შემდეგიმომენტი,სადაც
ფილმი გადამწყვეტ ფაზაში შედის, არის მონიკას
და თავისი საქმროს ძმის ურთიერთობა, რომე
ლიცვითარდებაგანგაშისსირენებისფონზე.გმი
რიუარსამბობსწავიდესთავშესაფარში,მარკიკი
იწყებსპიანინოზედაკვრას.მუსიკისდადამანგრე
ველიხმებისსინთეზიადამიანურიფსიქიკისფსკე
რია. ამსინთეზსენაცვლებაბომბებისხმა, ხოლო
ცოტახანშიბედსდანებებულიმონიკახელშიაყვა
ნილიმიჰყავსმარკს.იატაკზედამსხვრეულიმინის
ფონზე,მონიკასსახეახლოკადრითჩანსდაჩვენც
ვგრძნობთ,რომმთავარიგმირიმინასავითდამსხ
ვრეულია.ამმონაკვეთშიკომპოზიტორიმოისივა
ინბერგიგენიალურადახერხებსგმირთასამყაროს
გადმოცემასმძაფრიდამაღალტემპიანიმუსიკით.
სწორედესმონაკვეთიგახდამთავარიგანსჯისსა
განისაბჭოთაკავშირში.ხრუშჩოვიმთავარგმირს
კახპასუწოდებდა,ხოლომაყურებელიგაიყოორ
ბანაკად, სადაც პირველი უთანაგრძნობდა მონი
კას,მეორეკივერპატიობდა,რომმანარანვერ
უერთგულასაქმროს.

საბჭოთა კავშირში ერთგულებისა და, ზოგა
დად,მორალისკომპლექსურიგაგებაიყო,ამიტო
მაცრეჟისორისუბიექტურიკამერითპერსონაჟთა
განცდებს მაქსიმალურადრეალურადგვაჩვენებს.
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2 gv.

	

ზემოხსენებული მონაკვეთი ფილმს აქცევს
პროტესტად. მთავარი გმირის საქციელი შეუ
საბამოასაბჭოთაადამიანისმორალთან,თუმ
ცარეჟისორიცდილობსგამოიყენოსარაერთი
ხერხი იმისთვის, რომ მაყურებელს სულ სხვა
თვალითდაანახოს  მოცემულობა. ამის მაგა
ლითიაეპიზოდი,სადაცმონიკასაავადმყოფო
დანგარბის.აქმონტაჟისხერხებითდაკამერის
საუცხოო, რევოლუციური მოძრაობით რეჟი
სორიგვაჩვენებსმონიკასგანცდებსდაგვაგ
რძნობინებს მის დანგრეულ ფსიქოლოგიას.
სწორედსუბიექტურიკამერისუხეშიმოძრაობა
აქცევსმაყურებელსმთავარგმირად.

ამ ხერხის გამოყენებაში კალატოზიშვილი
საბჭოთაკინოსპიონერია.მართალია,მსოფ
ლიოში ჰიჩკოკი და გერმანელი რეჟისორები
მანამდეიყენებდნენსუბიექტურკამერას,თუმცაამ
კონკრეტულკინოსურათშიდიდიაამხერხისმნიშ
ვნელობაშინაარსისგადმოცემაში.უამრავიმონაკ
ვეთი შეიძლება შევაფასოთ, როგორც კინომეტა
ფორა.თუნდაცროგორდატრიალდებადაჭრილი
ბორისიარყისხეებშიდაამკადრთანერთადვხე
დავთკიბეებზეარბენისკადრებს.

ესფილმი ადამიანურიგრძნობებისადამორა
ლის გადმოცემის უბადლო მაგალითია. პერსო
ნაჟთა შინაგანი სამყარო მარტივად და მოკლედ
იშლება. მაგალითად, როცა ფიოდორ ივანოვიჩი
გაიგებს, თუ რის ხარჯზე არ წავიდა მარკი ომში
თავის მიამიტ, კეთილ ხასიათთან ერთად გვიჩ
ვენებსმარკისეგოისტურდაუღირსსახესაც.მაგ
რამწეროები?საითმიფრინავენანრატომ?ისი
ნიჩნდებიანდასაწყისში.როცამონიკადაბორისი
უყურებენ წეროებს, ამ დროს სარწყავი მანქანა
ასველებსმათ.ბორისიხუმრობითეუბნებამონი

კას„აი,შენიწეროები“.ფინალშიკი.როცაყვე
ლა ბედნიერია, საბჭოთა ადამიანი გამოდის და
ქადაგებს,რომ ყველაფერს გააკეთებენ  შემდეგი
ომის  თავიდან ასაცილებლად. აქ ჩვენ ვხედავთ
კონიუნქტურულ  ეპიზოდს, თუმცა მას შემდეგ,
რაციმავეგმირსხელშიაჰყავსბავშვი,ყველაფე
რი ნათელი ხდება. ის სუფთა ცისფონზე ამჩნევს
წეროებს და ყველანი მთავარ გმირთან ერთად
უყურებენ, როგორ მიფრინავენ წეროები. შემდეგ
კადრშიშემოდისფიოდორივანოვიჩიდამიჰყავს
მონიკა.ნათელია,რომდასაწყისშიცდაფინალშიც
წეროები ერთგვარი ილუზიაა, რომელიც პერსო
ნაჟებსსამყაროდანწყვეტს.დასაწყისშისარწყავი
მანქანა რეალობაა, რომელიც ცივ წყალს ასხამს
წყვილსდაისეგამოჰყავსამლამაზიილუზიიდან.
ფინალშიკიფიოდორივანოვიჩს,ყველაზემორა
ლურპერსონაჟს,მინიჭებულიაქვსე.წ.ცივიშხაპის
ფუნქცია. ფილმი მეორე მსოფლიო ომზეა გადა
ღებული,თუმცა სურათი უფრო ადამიანების გან

ცდებისომსგვიჩვენებსუნიკალური
მეტაფორებითა და რეჟისორული
ხედვით, რომელსაც მოგვიანებით
პაბლო პიკასოც კი აღნიშნავს. ვიქ
ტორროზოვის  იმავე სახელწოდე
ბისპიესაუფრომელოდრამატულია,
კალატოზიშვილმა კი  გვაჩვენა მა
გალითი, თუ როგორ უნდა იმუშაო
სცენართან. ხაზგასასმელია ასევე
სერგეიურუსევსკის საოპერატორო
გენიალურობა, თუმცა ეს კადრები
დაფორმებირეჟისორულიგადაწყ
ვეტით ფილმის მთავარი სტრუქტუ
რაა. სწორედ ამით ხდება ეს კინო
რევოლუციადაპროტესტისაბჭოთა
კავშირში.

ნიკოლოზ ფუტკარაძე
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	 5 gv. 

სჯობს თო ჯი ნა შო ბო, ვიდ რე არა ფე რი

ტირანიის წინააღმდეგ ბრძოლა, თავისუფლე
ბისკენ ლტოლვა, მეამბოხეობის განცდა, რომ
გასცდე ჩაკეტილ ჩარჩოებს, მარიონეტული ყო
ფა... პრობლემები, რომებლიცფედერიკო გარსია
ლორკამ XX საუკუნის 30იან წლებში თავის პი
ესაში ,,ბერნარდა ალბას სახლი“ ასახა, ამჟამად,
ინტერპრეტაციებითადა სიმბოლომეტაფორებით
დატვირთული, მაია დობორჯგინიძის რეჟისორო
ბით ამავე სახელწოდების სპექტაკლი დიმიტრი
ალექსიძის სახელობის სასწავლოთეატრში წარ
სდგა მაყურებლის წინაშე. წარმოდგენის დაწყე
ბისთანავე იგრძნობა სამგლოვიარო გარემო,
რომელსაცუფროამძაფრებსთავზარდამცემიმუ
სიკადა ძაძებში მოსილი მსახიობები,რომლებიც
აფორიაქებულნი დაიარებიან პარტერში. პიესის
,,ბერნარდა ალბას სახლი“დადგმაუდიდეს პასუ
ხისმგებლობას მოითხოვს, რადგან არაერთხელ
დადგმულა ქართულ სცენაზე და ასევე, არაერ
თხელ დიდი ოსტატობით თქმულა ამბავი ტირა
ნი ბერნარდასოჯახისა,რომელსაც სურს,თავისი
ნების შესაბამისადმოქმედებდნენოჯახის წევრე
ბი.თავისუფლებასწყურიათ,მათსურთგაქცევაამ
საპყრობილიდან,წყევლიანიმდღეს,როცაქალად
დაიბადნენ,ღამითცაზევარსკვლავებისადაზღვის
ნახვაენატრებათ,მაგრამარავისშესწევსძალაწინ

აღუდგესყოველგვარდესპოტიზმს,გარდაადელა
სი,ბერნარდასყველაზეუმცროსიქალიშვილისა.

განსხვავებით ლორკას პიესისგან „ბერნარდა
ალბასსახლი“,სადაცდრამატურგმაესპანურიხა
სიათითშეთხზანაწარმოები,აქ,დიმიტრიალექსი
ძისსახელობისსასწავლოთეატრშიშემოქმედები
თი ჯგუფის ინტერპრეტაციით, სამსახიობო ოსტა
ტობით,გამომსახველობითისაშუალებებითშეიქ
მნაზოგადი,საყოველთაოსახეხატიტირანობისა,
თავისუფლებისკენ სწრაფვისა, რომელიც ყველა
დროსათუ სივრცეში ცოცხლობს. ცხოვრება გარ
თულდა.ვთვლი,რომდღევანდელყოფასზუსტად
ასახავს რეჟისორ მაია დობორჯგინიძის სადოქ
ტოროსაკვალიფიკაციოსპექტაკლი ,,ბერნარდა
ალბას სახლი“  ეხმიანება თუნდაც პოლიტიკურ,
სოციალურ თუ ფსიქოლოგიურ პრობლემებს...
ამიტომ ვფიქრობ, სპექტაკლი ,,ბერნარდა ალბას
სახლი“, რომელიცდიმიტრი ალექსიძის სახელო
ბისსასწავლოთეატრშიწარსდგა,საყოველთაოა,
განურჩევლად რასისა, სოციალური ფენისა, გენ
დერისათუასაკისა.გლობალურპრობლემატიკას
ხაზსუსვამსმუსიკალურიგაფორმებაც.გამოყენე
ბულიაგერმანელიკომპოზიტორებისნაწარმოებე
ბი,როგორებიცარიან,იოჰანსებასტიანბახი,მაქს
რიხტერი.

მინდაგამოვყოვახშმისსცენალურჯიგანათე
ბა,პერსონაჟებისუფრასაწყობენ,პარალელურად
ისმისბახისნაწარმოები,,მათესპასიონი“ვფიქ
რობ, ეს არის ბიბლიური მეტაფორა ,,საიდუმლო
სერობისა“  გრძელი ღამეა. ადელა, საკუთარი
სიცოცხლის მსხვერპლად გაღების წინა ღამეს
ოჯახისწევრებთანერთადიყო. ის არისყველაზე
ახალგაზრდა პერსონაჟი,რომელიც აღუდგადეს
პოტიზმს. მეამბოხე ადელას გაცოცხლება სცენა
ზე კი,როგორცსულიერ,ფიზიკურ, ასევეუდიდეს
ფსიქოლოგიურ მზაობას მოითხოვს არტისტისგან,
რადგან მან უნდა გადმოსცეს ძლიერი პროტეს
ტის შეგრძნება, რომელიც ეუფლება პერსონაჟს.
გამომსახველობითი ხერხებით კი უნდა შეძლოს
გადმოსცესთავისუფლებისჟინი,იბრძოლოსიმის
თვის, რომ გასცდეს ამ ჩარჩოებს, ამიტომ დიდი
მისია აკისრია მსახიობ ნინო ანანიაშვილს. ეს არ
უნდა ყოფილიყო მხოლოდ პერსონაჟის ამბიციე
ბისდათავისუფლებისსურვილისგამომჟღავნება,
უტრირებულადკიარჟღერს,ვთვლი,რომამისგა
თავისებანამდვილადსჭირდებაიმარტისტს,რო
მელიცაცოცხლებსადელასსცენაზე.

დიდი პასუხისმგებლობა ხვდა წილად მსახიობ
ლილი ხურითს, რომელმაც თითქოს ბერნარდას
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4 gv.

	

ორი სახე წარმოაჩინა. ვფიქრობ, მან უმეტესწი
ლად დესპოტი პერსონის ტიპაჟი გაარეალურა,
თუმცამისიხმისტემბრშიშესაძლებელიიყოუფ
რო მეტი სიმძაფრე, რათა ბერნარდას მკაცრ ხა
სიათს დრამატული ტემბრითა და ინტონაციებით
მეტად შეეძრა მაყურებელი. ამავდროულად, არ
ტისტისმიმიკასადაჟესტიკულაციაზეშეიმჩნეოდა
ისგრძნობა,რასაცდედაშვილურიგრძნობაჰქვია.
რამ აიძულა უხუცეს პერსონაჟს ეთქვა სიტყვები:
,,სჯობსთოჯინაშობო,ვიდრეარაფერი“თავისმა
შვილმა, ბერნარდამ ის გამოკეტა, წაართვა მთა
ვარი  თავისუფლება, რაც მარიასთვის ღირებუ
ლიიყო.ადამიანსხომგააჩნიაცხოვრებაშიისეთი
ფასეულობები,რომლითაცთავისარსებობასაზრი
ეძლევა,ამიტომვფიქრობ,რომმარიახოსეფამეს
ღირებულიპოვასწორედაცრომიმთოჯინაში,რო
მელსაცსცენაზედააკონწიალებსუსულო,მაგრამ
სიცოცხლის, სილაღის მომნიჭებელი, მეტაფორუ
ლითოჯინა.მსახიობლილიხურითისპერსონაჟის
ტირანობასხაზსუსვამსისერთერთისიმბოლური
ნივთიწითელიმარაორომელსაცშეშფოთებით
აკვირდება,თითქოს წარმოაჩენს მის სახეს. პირ
ველ მოქმედებაში ბერნარდას გამოჩენა სცენაზე
შთამბეჭდავიიყოთავისიმიმიკით,ჟესტიკულაცი
ით და იმ სიმბოლური მოქმედებით, რომლითაც,
ბიბლიურითვალსაზრისით,განასახიერებსპილა
ტეს მდგომარეობას  „ხელების განბანვა“  რი
თაცისთითქოსპასუხისმგებლობასიხსნისთავი
სი ქმრის სუიციდზე. არტისტის მოქმედებაში ჩანს

ბერნარდას, ანუ პერსონაჟის დამოკიდებულება
ქმრისმიმართ,როგორუდიერად,უტიფრადექცე
ვააწუკვეგარდაცვლილიმეუღლისნივთებს,მისი
სამოსისადგილსკიდაიკავებსბერნარდასპიჯაკი,
რომელიცერთგვარიმინიშნებააალბასმბრძანებ
ლობისა.არტისტმაწარმოადგინაპერსონათავისი
მკაცრი და დიქტატორული ხასიათით, რომელიც
ყველა ეპოქაში არსებობს და ამის მუდმივობას
ადასტურებსიმმეტაფორულიციტრუსითლიმო
ნით,რომელსაც არიშორებს. ზოგადად, სპექტაკ
ლში გამოყენებულია როგორც ბიბლიური, ასევე
მითოლოგიურისიმბოლიკა,დავფიქრობ,ამციტ
რუსის ხაზი სწორედაც რომ მითოლოგიური გახ
ლავთ(მითისმიხედვითდედამიწისქალღმერთმა
გეამჰერას(ზევსისმეუღლეს)უძღვნამარადიული
სიჭაბუკის, ახალგაზრდობის მიმნიჭებელილიმო
ნისნაყოფითდახუნძლულიგასაოცარიხე).

როგორც უკვე აღვნიშნე, სპექტაკლი დატვირ
თული იყო საინტერესო სიმბოლომეტაფორებით
დაისსაკითხი,თურატომარისდღესაცაქტუალუ
რი ლორკას შემოქმედება, ნათელია  იმ პრობ
ლემებიდან (რომლებიც სხვადასხვა ინტერპრე
ტაციით შეიძლება გადმოიცეს), რამაც რეჟისორი
აიძულადაედგადაგაეცოცხლებინასცენაზეპიესა
,,ბერნარდაალბასსახლი“.

ნი ნო გა ბე და ვა
IVკურსისსტუდენტი
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ყავა, პლედი და ორი მეგობარი

	 7 gv. 

Canaxati

სითხისგანგამომშრალიცხელიყავისჭიქასისედა

ვეწაფე, როგორც მოძალადე ქალის მკერდს. აშკარად

არაა ჩემი წვეულებები და გათენებამდე სმა. ახლა კი

დილის5საათია.უკვეთენდებადააივანზეტახტზეჩას

ვენებული ვცდილობ მთელი დღის ბრძოლის შემდეგ,

ძალებისაღდგენას,რომრამდენიმესაათშისახლშიწა

ვიდე.ვზივარდაგავცქერირაოდენსაინტერესოაგათე

ნება.ადამიანისთვალიხშირადვერაფიქსირებს,რო

გორთენდებაანღამდება,რადგანაცმასესარაინტე

რესებს.მეკიდევბავშვობაშიშემინიშნავს,რომუცბად

თითქოს გაიელვებდა, და ცა ერთი ტონით მუქი ხდე

ბოდა. ახლაც ამ დაკვირვებას ვახორციელებ, ოღონდ

დღისშუქზე.პარალელურადყავასვსვამ,პლედიმაქვს

მოსხმულიმანტიასავით.ესკიჩემიბედნიერებისპიკია.

რასჯობსმეგობრებთანურთიერთობითდაღლისშემ

დეგაივანზედასვენებას.ამგანცხრომაში,უცბად,ჩუმი

ოდნავ ნაბახუსევი ქალის ბარიტონში გადასული ხმა

მომესმა:

არგძინავს,სწიოპ?

თეკლასგაუღვიძია.მანაცდიდიბრძოლაგადაიტანა,

ჩემიარიყოს.

არა,არდამეძინა.

რატო?

 არ ვიცი, წესით უნდა გავთიშულიყავი, იმდენი

დავლიე.

ხოო,მეეცნამეტანიბევრიმომივიდა.

ყავაარგინდა?გამოგიყვანსცოტა,ძიაკაცისხმაზე

რომხარ.

 დავაი რა (იცინის), ახლა არაფერი მინდა სუფთა

ჰაერისგარდა.

კაი,მაშინისუნთქედაიყავი.კიკეთშიჰაერისმეტი

არაფერია.

კი,კი,კი...

ხოო...

რამდენიმეწუთითასევისხედით,დუმილსზოგიერთი

ჩვენიმეგობრისფშვინვა,ჩიტებისფრთხიალიდატყის

შრაშუნიარღვევდა.საერთოჯამში,იოგისთვისსაოცა

რი,მშვიდიხმაურია.კაცირომდაჯდეს,ერთ40წუთში

ნირვანაშიცკიშეიძლებაგავიდეს.ცოტახანივცადენა

ბახუსევზემედიტირება,მაგრამდუმილითეკლამდაარ

ღვია:

აუუუ,შემცივდაძააან,პლედიაღარარის?

 არა, ძლივს ავწაპნე ზუკას ყურის ძირიდან. მოდი,

ჰა,შემოთუგინდა.

წამოვჯექი,ცოტადამარჯვენახელითპლედიმაღლა

ავწიე,რომთეკლაშემოსულიყო.

ოო,მადლობა.

თეკლაცდაიძრა,შემოვიდაპლედისქვეშდაისემო

მეხვიასხეულზე,ცოტახნითგაოგნებულივიყავი. გავშ

რი, გავიყინე, ასე მეგონა, მტაცებელი ცხოველი შემო

მეხვიადათურაიმე სწრაფ მოძრაობას გავაკეთებდი,

დამგლეჯდა. მეც ნელადავაფარე პლედიდა ისევ ცო

ტაოდენ მივეყრდენი ტახტს. უცბად გულმა სწრაფად

იწყო ფეთქვა და მუცელში პეპლებმა დაიწყეს ფრენა.

წამიერად, ისე მესიამოვნა მისი სხეულის სითბო, მინ

დოდა ეს წამი სამუდამო ყოფილიყო. ვისხედით ასე

ჩახუტებულები, ჩუმად და ვგრძნობდით ერთმანეთის

სუნთქვას.რაღაც მომენტში, სინქრონულირომ გახდა.

რამდენიმე წუთში ისევ თეკლამ დაარღვია დუმილი:

სწიოპ,იცი,მიყვარხარ.

უიმე,ესრამოგსვლია.

კაირაა,მართლამიყვარხარ.

როდიდან?

რაროდიდან?

 როდიდან გიყვარვარ ?დიდი ხანიათუ ახლა, ამ

პეიზაჟმა,პლედისგაზიარებამდანაბახუსევმაიმოქმე

დარაღაცნაირად?

არაა,დიდიხანია,სადღაც,56თვეა.

ნუუ,არცისედიდიდროა,მაგრამკაი.

რაკაი?

არაფერი,რაიყო?

არაფერსიტყვი?

რაუნდავთქვა?

  რავი, ან მითხარი, რომ შენც გიყვარვარ, ან

მოგწონვარ,ანრამე.

თეკ,მომწონხარ,მიყვარხარ,მაგრამ,რაცარუნდა

გასაკვირიიყოს,მეგობრულად.

რაა?

რა,რა?

ასეთიუხეშიპასუხიჯერარმომისმენიაცხოვრებაში.

 ნუუ, შენრას მოისმენდი, გოგოხარ,თანლამაზი.

ბიჭებიშენსგამოჭამდნენერთმანეთს.

სიყვარულზე უარყოფითი პასუხი კი, ნებისმიერ

შემთხვევაში,გულსატკენია.

ანუ,შენარცკიმოგწონვარროგორცგოგო?

მართალია,არმომწონხარ.დაიცა,აბარამდენიმე

თვის წინ რომ მითხარი  მომწონხარო და ერთად

ვიყოთო?

ხოო,მომწონდი,მაგრამუარირომმითხარი,მაგის

მერეაღარმომწონხარ.

ასემალე?დაიმყველაფრისგამომსჯიი?

 კი, ასე მალე და დასჯა რა შუაშია, არ გინდოდა

მაშინ.

არადამომწონდი.

თეკლას უცბად თვალებზე ორი მარგალიტისებრი
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ცრემლიაუციმციმდადამძიმედჩამოუვარდა.

აბაუარირატომმითხარი?

არვიცი,სახლშივიჯექით,არმინდოდაურთიერ

თობაგვქონოდადაერთმანეთივერგვენახა.

 და მაგის გამო დამადე ?  დაგადე რა... მაგიტომ

არგწერდიპასუხსრამდენიმედღე,სანამარმომაწექი.

მოგაწექირა,დავიტანჯე,თითქმისერთიკვირაპასუხი

არმოგიწერია.

 რა მექნა ? არც უარის თქმა მინდოდა, მაგრამ

„დაბრო“რომმომეცა,მერეცარვიცოდიროგორმოვქ

ცეულიყავი.ვიცი,სულელურადმოვიქეცი.ალბათ,შენც

როგორ გატიკნე გული ამ ჩემი საქციელით. ხანდახან

ყველაფერსროგორვართულებთ,როცამარტივიპასუ

ხიცკისაკმარისია.

ხო,ეგრეა,რასვიზავთ.

ამ დროს მზეს უკვე წამოეყოთავი და იწყებდა ნა

ხევარი სამყაროს “D” ვიტამინით გამდიდრებას. მედა

თეკლაკივისხედითტახტზე. სხვებსჯერეძინათ,ამი

ტომთავსდაცულადვგრძნობდით.ყოველშემთხვევაში,

თეკლამაინც.ისმემიყურებდა,მემზეს.ცოტახანიისევ

გავჩუმდით,საკუთართავთანკამათიდავიწყე;ყველა

ფერის მიუხედავად, „დაბრო“ ხომ არ მიმეცა? მაგრამ,

იმუარისმერე,ისბიჭი?ანამდენიხნისგანმავლობაში

 იგნორი ? არაა, არ მივცემ,დაე,დაისაჯოს. ან, იქნებ

დიდსულოვნება გამოვიჩინო და ბოროტებას სიკეთით

ვუპასუხო.არაა...თანხოვთქვი,აღარანაირირომანტი

კულიურთიერთობები.

ახლამედავარღვიედუმილი:

თეკ,მისმინე,ყველაფრისმიუხედავად,უბრალოდ,

ასეთიბუნებამაქვს,რავქნა.ადამიანი,განსაკუთრებით,

გოგო რომ უარს მეტყვის, იქ მთავრდება ყველაფერი.

გთხოვ,პირადულადარმიიღორაა.

კი,მაგრამ,მართლაძალიანმიყვარხარდარავქნა.

დარატოგიყვარვარ?

 არ ვიცი, ალბათ იმიტომ მიყვარხარ, რომ კარგი

ადამიანიხარ.ჭკვიანი,ძაანკარგიიუმორისგრძნობით

და,რავი,ძაანნიჭიერიხარ.

გამოდის,მეკიარა,ჩემიკონკრეტულითვისებები

გყვარებია.

ვერგავიგე?

იმისთქმამინდა,რომშენმეკიარგიყვარვარ,შენ

ისთვისებებიგიყვარს,რომელიცმემაქვს.შენისსწიო

პაგიყვარს,რომელიცფილოსოფიურკამათშიაჩაბმუ

ლი,სადაცმოწინააღმდეგეს ამარცხებს.ან,ისსწიოპა

გიყვარს,რომელიცხუმრობს,ანკიდევ,უბრალოდ,ზის

დამზესუყურებს.მაგრამ,ისსწიოპააშკარადარმოგე

წონება,ალერგიულიშეტევისასთავპირირომწებოვა

ნიაქვს.სახეზეერთმანეთშირომეზილებაცრემლიდა

ცხვირიდანწამოსულისითხე.

ეგრაშუაშია?

თავშია,შენჩემიკონკრეტულიმოცემულობისსწი

ოპა გიყვარს, სადაც ის იდეალურია შენთვის, მაგრამ

იმსწიოპაზეარცკიგიფიქრია,სადაცისშეიძლებასა

ზიზღარიანგამაღიზიანებელიიყოს.

ამდროსუნებურადპლედიწავართვი,მაგრამმივხვ

დიჩემსუზნეობასდაისევგავუწოდე.ისევგავაგრძელე;

მოკლედ,მეისეთადამიანსვეძებ,ვისაცარაჩემი

თვისებები, არამედ ჩემი არსებობა ეყვარება თავისი

ნაკლითდაიდეალებით.

თეკლა იჯდა და მიყურებდა, სითხისგან დაცლილი

გონებითცდილობდაჩემინალაპარაკებიგაეანალიზე

ბინა.მეჩემსფიქრებშივიყავიწასული,თავსვიწყნარებ

დი,რადგანვხვდებოდი,თურაოდენსაშინელიასამყა

რომისთვისაცდაჩემთვისაც.უცბადთეკლამთქვა:

 მივხვდი, რისი თქმაც გინდა. მართალი ხარ. რო

გორცჩანსშენსსტანდარტებსვერვაკმაყოფილებ.

ეტყობა.

პასუხიცოტამკაცრიგამომივიდადადავამატე;

ესუკვეჩემიპრობლემაა,შენარაფერშუაშიხარ,

კარგიგოგოხარმართლა,იმედიმაქვსმალე

იპოვივინმეს,ვინცჩემთავსდაგავიწყებს.

იმედია.

ორივენი ისევ დავდუმდით. ალბათ, საუკუნე

ვიქნებოდით ასე ჩუმად. ის ჩემი შემცქერი, მე კიდე 

მზის. მაგრამ, ამდროს, მეგობრებსგაღვიძებოდათდა

ფუსფუსებდნენსამზარეულოში.

კოტემთავიგამოყო:

 რას შვებით, გვრიტებო, არ გშიათ? ან ყავა არ

გინდათ?

„გვრიტებოზე“ ისე შემაკანკალა, მგონი თეკლამაც

დაინახადაეწყინა.თეკლამუთხრა:

მედავლევ.

შენარგინდა,სწიოპ?

არა,უკვედავლიე.

ორივენი შევიდნენ, თეკლამ პლედი დამი

ტოვა და კოტესთან ერთად სახლში შევიდა.

მედავრჩიმზისშემყურე.რაღაცმომენტშიამაყირო

გორციქნა,მეგოგოსიქეთ„დავადე“,მაგრამმოწყენი

ლი რადგან ჩემითავი მის ადგილზე წარმოვიდგინე.

ყველაფრისმიუხედავად,მძიმეა,როცავიღაცგიყვარს,

ათასი სცენარი გაქვს წარმოდგენილი შენს გონებაში,

თუროგორგანვითარდებამოვლენები.ამათასიდანკი

მხოლოდერთიაუარი,ისიცმკრთალადდაზუსტადის

ერთიგამართლდება.ისიცძალიანმკვეთრადდამკაც

რად.

ან,კი,ამასრადუნდოდაწარმოდგენა,ასეთირამხო

10ჯერმაინცმაქვსგანცდილი.მეცოდებათეკლა.

ამფიქრებშიგართულიმზეაგრძელებდაამოსვლას.

უკვეიმდონეზეიყომისული,მისიხილვათვალსმჭრი

და. ამიტომ ავდექი, პლედი ხელზედავიხვიედა შევუ

ერთდიპოსტწვეულებას,სადაცწირპლიანიდაგამომ

შრალისახეებისკოლექციამელოდებოდა.

სებასტიან-ადელმო ფონ მახარშტაიგი


