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ფანტასტიური ნათება

მზე ნე ლა ამო იწ ვე რა, თით ქოს არ იცო და, ღირ და თუ 
არა ამოს ვ ლა. 

დის კო ზე ახა ლი დღე სა ო ცა რი სი ზან ტი თა და სი დინ
ჯით თენ დე ბა, და აი რა ტომ...

ძლი ერ მა გი ურ ველ თან შე ჯა ხე ბი სას სი ნათ ლე მა შინ ვე 
კარ გავს სიჩ ქა რის შე მა წუ ხე ბელ შეგ რ ძ ნე ბას და შე სამ ჩ ნე
ვად ანე ლებს მოძ რა ო ბას. მა გია დის კოს სამ ყა რო ში ამა
ღელ ვებ ლად ძლი ე რი ა. ეს იმით გა მო ი ხა ტე ბა, რომ გან
თი ა დი სას ქარ ვის ფე რი სი ნათ ლე მძი ნა რე მი და მოს ნა ზი 
საყ ვა რე ლი ვით ეფე რე ბა ან, თუ გნე ბავთ, ოქ როს ბა და გი
ვით ეფი ნე ბა არე მა რეს. დრო დად რო სი ნათ ლე ყოვ ნ დე ბა, 
მი და მო შუ ქით რომ გა ა ჯე როს, შემ დეგ კი მთე ბის ძირ ში 
გროვ დე ბა. რო ცა კო რი სე ლეს ტის რუ ხი ქვი სა და მწვა ნე 
ყი ნუ ლის ათ მი ლი ა ნი კოშ კის წვერს, დის კოს ცენ ტ რ სა და 
ად გი ლობ რი ვი ღმერ თე ბის სა სუ ფე ველს აღ წევს, სი ნათ ლე 
მაღ ლა აღი მარ თე ბა და, სა ბო ლო ოდ, რო გორც უზარ მა
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ზა რი, ზარ მა ცი და მშვი დი ხა ვერ დო ვა ნი ტალ ღა, ირ გ ვ ლივ 
გა დაშ ლილ ჩაბ ნე ლე ბულ ლან დ შაფ ტ ზე გად მო იღ ვ რე ბა.

მსგავს პე ი ზაჟს ვერც ერთ სხვა სამ ყა რო ში ვერ ნა ხავთ.
რა თქმა უნ და, არც ერ თი სხვა სამ ყა რო არ გა და ად

გილ დე ბა მთვლე მა რე ვარ ს კ ვ ლავ თა მა რა დი სო ბა ში ოთხი 
გი გან ტუ რი სპი ლოს ზურ გ ზე დას ვე ნე ბუ ლი. თა ვად ეს სპი
ლო ე ბი გი გან ტუ რი კუს ბა კან ზე დგა ნან. კუს სქე სი, სხვა
დას ხ ვა ფი ლო სო ფი უ რი მიმ დი ნა რე ო ბე ბის მი ხედ ვით, ან 
მამ რო ბი თია ან მდედ რო ბი თი. ერთ–ერ თი მეც ნი ე რუ ლი 
მიმ დი ნა რე ო ბის თა ნახ მად, კუს სა ხე ლი დი დი ატუ ი ნი ა. 
მარ თა ლი ა, მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებ ში მას ცენ ტ რა ლუ რი 
ად გი ლი არ უჭი რავს, მაგ რამ დის კოს ბუ ნე ბის წვდო მის
თ ვის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ის არ სე ბობს სადღაც 
ქვე ვით, მა ღა რო ე ბის, ზღვის შლა მი ა ნი ფსკე რი სა და ყალ ბი 
ნა მარ ხი ძვლე ბის ქვეშ. ეს ძვლე ბი აქ შე მოქ მედ მა ჩა მარ ხა 
და მა თი ერ თა დერ თი და ნიშ ნუ ლე ბა არ ქე ო ლო გე ბი სათ ვის  
გზაკ ვა ლის აბ ნე ვა ა, რა თა შემ დეგ მათ მცდა რი თე ო რი ე ბი 
ჩა მო ა ყა ლი ბონ.

ვარ ს კ ვ ლა ვუ რი კუ, დი დი ატუ ი ნი... მი სი ბა კა ნი გა ყი
ნუ ლი მე თა ნით, მე ტე ო რე ბის კრა ტე რე ბით, ორ მო ე ბი თა 
და მო წამ ლუ ლი ას ტე რო ი დუ ლი მტვრი თაა და ფა რუ ლი. 
დი დი ატუ ი ნი... უძ ვე ლე სი ზღვე ბის ხე ლა თვა ლე ბი თა 
და კონ ტი ნენ ტის ზო მის ტვი ნით, რო მელ შიც ფიქ რე ბი 
პა ტა რა მო ციმ ცი მე აის ბერ გე ბი ვით და ცუ რა ვენ. დი დი კუ 
ატუ ი ნი, რო მე ლიც თა ვი სი უზარ მა ზა რი, ზან ტი ფარ ფ ლე
ბი თა და ვარ ს კ ვ ლა ვე ბის შუქ ზე მბზი ნა ვი ბაკ ნით დინ ჯად 
მი ცუ რავს გა ლაქ ტი კურ ღა მე ში, ზურ გ ზე კი დის კოს მთე
ლი სიმ ძი მე აწევს. ეს კუ ისე თი ვე დი ა დი ა, რო გორც სამ
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ყა რო ე ბი. ისე თი ვე ხნი ე რი, რო გორც დრო. ისე თი ვე მომ თ
მე ნი, რო გორც კლდე.

რო გორც აღ მოჩ ნ და, ფი ლო სო ფო სებს ყვე ლა ფე რი 
შეც დო მით გა უ გი ათ. სი ნამ დ ვი ლე ში დი დი ატუ ი ნი ძა ლი
ა ნაც კარ გად ატა რებს დროს.

მთელ გა ლაქ ტი კა ში დი დი ატუ ი ნი ერ თა დერ თი არ სე
ბა ა, რო მელ მაც ზუს ტად იცის, სა ით კენ მი ე მარ თე ბა.

რა თქმა უნ და, ფი ლო სო ფო სე ბი მრა ვა ლი წე ლია ბჭო
ბენ და კა მა თო ბენ იმის შე სა ხებ, თუ სა ით შე იძ ლე ბა მი დი
ო დეს ატუ ი ნი, და ძა ლი ან ღე ლა ვენ იმის გა მო, რომ შე იძ
ლე ბა ეს ვე რა სო დეს გა არ კ ვი ონ.

მაგ რამ მა თი ღელ ვა ნა ად რე ვი ა. ისი ნი დი დი კუს 
მი ზანს და ახ ლო ე ბით ორ თვე ში გა ი გე ბენ და ამის შემ დეგ 
კი ნამ დ ვი ლად აღელ დე ბი ან...

დის კოს ფი ლო სო ფო სე ბის იმ ნა წილს, რო მელ საც 
გა ცი ლე ბით მდი და რი ფან ტა ზია ჰქონ და, უფ რო მე ტად 
სხვა სა კითხი აღელ ვებ და. ეს დი ა დი კუს, ატუ ი ნის სქე სი 
იყო. ამ სა კითხის სა ბო ლო ოდ დად გე ნის თ ვის მათ საკ მა ოდ 
დი დი დრო და ნერ ვე ბი და ხარ ჯეს.

სულ მა ლე დი დი ბნე ლი ფი გუ რა კოს მო სის სიბ ნე ლე ში 
ჩა ი ძი რე ბა და მეც ნი ერ თა ამ უდი დე სი ძა ლის ხ მე ვის შე დე
გე ბიც გა მოჩ ნ დე ბა. 

ეს ფი გუ რა გი გან ტუ რი კოს მო სუ რი ხო მალ დის, 
„ძლევამოსილი მოგ ზა უ რის” ბრინ ჯა ოს კორ პუ სი ა, რო მე
ლიც კრუ ლის (დისკოს კი დე ზე მო ხერ ხე ბუ ლად მო თავ სე
ბუ ლი ქვეყ ნის) ას ტ რო ნომ–ქუ რუ მებ მა ააგეს და კი დი დან 
გა დატყორ ც ნეს, და რო მე ლიც ამ ყა რებს მო საზ რე ბას იმის 
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შე სა ხებ, რომ თა ვი სუ ფა ლი გაფ რე ნა მარ თ ლაც შე საძ ლე
ბე ლი ა.

ხო მალ დ ში ორ ყ ვა ვი ლა ზის. ის დის კოს პირ ვე ლი 
ტუ რის ტი ა,  რო მელ მაც ბო ლო რამ დე ნი მე თვე დის კოს 
დათ ვა ლი ე რე ბა ში გა ა ტა რა, ახ ლა კი გარ კ ვე უ ლი, ჩახ ლარ
თუ ლი მი ზე ზე ბის გა მო მი ზან და სა ხუ ლად ტო ვებს მას. ეს 
მი ზე ზე ბი კი კრუ ლი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის მცდე ლო ბას 
უკავ შირ დე ბა.

მცდე ლო ბას, რო მე ლიც ათას პ რო ცენ ტი ა ნი წარ მა ტე
ბით დას რულ და.

ძა ლი ან ბევ რი რამ მი უ თი თებს იმა ზე, რომ ორ ყ ვა ვი ლა 
დის კოს უკა ნას კ ნე ლი ტუ რის ტიც შე იძ ლე ბა გახ დეს, თუმ
ცა, ის მა ინც მთე ლი არ სე ბით ტკბე ბა შე სა ნიშ ნა ვი ხე დით.

ორ ყ ვა ვი ლას ზე მოთ, მის გან სა მი ო დე კი ლო მეტ რ ში, 
ჯა დო ქა რი რინ ს ვინ დიც მოფ რი ნავს. მას აც ვია ის, რა საც 
დის კო ზე სკა ფანდრს უწო დე ბენ. სკა ფან დ რი იმ ადა მი ა
ნის მი ერ გა მო გო ნილ აკ ვა ლანგს ჰგავს,  რო მელ საც ზღვა 
თვა ლი თაც არ უნა ხავს. ეს რინ ს ვინ დი სულ რა ღაც ექ ვ
სი თვის წი ნათ სრუ ლი ად ჩვე უ ლებ რი ვი, ვერ შემ დ გა რი 
ჯა დო ქა რი იყო. მაგ რამ რაც ორ ყ ვა ვი ლას შეხ ვ და და წარ
მო უდ გენ ლად მა ღა ლი ანაზღა უ რე ბით მის გი დად და იწყო 
მუ შა ო ბა, ის ან დაჭ რი ლი ა, ან შე ში ნე ბუ ლი, ან დევ ნი ლი 
და ან მა ღა ლი კენ წე რო დან გად მო კი დე ბუ ლი, გა დარ ჩე ნის 
ყო ველ გ ვა რი იმე დის გა რე შე... რო გორც ახ ლა, რო დე საც 
უფ ს კ რულ ში ვარ დე ბა.

ორ ყ ვა ვი ლას გან გან ს ხ ვა ვე ბით, რინ ს ვინ დი ნამ დ ვი ლად 
ვერ ტკბე ბა მის თვალ წინ გა დაშ ლი ლი შე სა ნიშ ნა ვი ხე დით. 
მას ხომ თვალ წინ მთე ლი წარ სუ ლი ცხოვ რე ბა უელავს და 
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ამ ამა ღელ ვე ბე ლი ხე დით ტკბო ბა ში უშ ლის ხელს. ახ ლა 
უკ ვე ნამ დ ვი ლად ხვდე ბა, რა ტომ არის სა სი ცოცხ ლოდ 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, სკა ფან დ რის ჩაც მას თან ერ თად დამ ცა ვი 
შლე მის ჩა მოც მაც არ და ი ვიწყო.

მრა ვა ლი მი ზე ზი შე იძ ლე ბა და ვა სა ხე ლოთ, რა თა ავ ხ
ს ნათ, რა ტომ უნ და ამ წყვილს დის კოს და ტო ვე ბა. ეს ასე
ვე ორ ყ ვა ვი ლას სკივ რ საც ეხე ბა, რო მე ლიც ბო ლოს მა შინ 
შე ამ ჩ ნი ეს, რო დე საც ის, თა ვი სი ათა სო ბით პა ტა რა ფე ხით, 
თავ გან წირ ვით ცდი ლობ და თა ვის პატ რონს დას წე ო და. 
უკ ვე მიხ ვ დე ბო დით, რომ ეს ჩვე უ ლებ რი ვი სკივ რი არ არის, 
მაგ რამ ამის ახ ს ნა იმა ზე ბევ რად უფ რო მეტ დროს წა ი
ღებს, ვიდ რე სა ჭი რო ა, ამი ტო მაც ამ სა კითხს არ შე ვე ხე
ბით. ცნო ბი ლი ფაქ ტი ა, რომ რო დე საც ერ თხელ წვე უ ლე
ბა ზე ფი ლო სო ფოს ლი ტინ ვი დელს ჰკითხეს – „აქ რა ტო მა 
ხართ?”, მას პა სუ ხის გა ცე მის თ ვის სა მი წე ლი წა დი დას
ჭირ და.

მაგ რამ ამ დრო ის თ ვის ამ ყვე ლა ფერს გა დამ წყ ვე ტი 
მნიშ ვ ნე ლო ბა არა აქვს. ახ ლა გა ცი ლე ბით უფ რო მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი ის მოვ ლე ნე ბი ა, რომ ლე ბიც იმა ზე ბევ რად 
უფ რო მაღ ლა ხდე ბა, ვიდ რე დი დი კუ ატუ ი ნი, სპი ლო ე ბი 
და მო ცე მულ მო მენ ტ ში ჰა ე რის უკ მა რი სო ბით და ტან ჯუ ლი 
ჯა დო ქა რი არი ან. მოვ ლე ნე ბი ზუს ტად მათ თავს ზე მოთ 
ვი თარ დე ბა და ცო ტა ხან ში დრო ი სა და სივ რ ცის მთე ლი 
ეს ნა ჭე რი ხორ ცის სა კეპ მან ქა ნა ში გა ივ ლის. 

***
ჰა ე რი გაჟ ღენ თი ლი იყო მა გი ი თა და შა ვი ცვი ლის სან
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თ ლე ბის მწვა ვე კვამ ლით, რო მელ თა ზუს ტი წარ მო მავ ლო
ბით ჭკვი ა ნი ადა მი ა ნი არც კი და ინ ტე რეს დე ბო და. 

დის კოს სა უ კე თე სო მა გი ის სკო ლის, უხი ლა ვი უნი ვერ
სი ტე ტის შო რე უ ლი სარ და ფე ბის სიღ რ მე ში მდე ბა რე ერთ
ერთ ოთახ ში ძა ლი ან უც ნა უ რი რა ღაც ხდე ბო და.

ამ ოთახს, ერ თი შე ხედ ვით, თით ქოს მრა ვა ლი გან ზო
მი ლე ბა ჰქონ და. ეს გან ზო მი ლე ბე ბი გარ კ ვე ვით არ ჩან და 
და თით ქოს მხედ ვე ლო ბის არე ალს მიღ მა ლივ ლი ვებ და. 
ოთა ხის კედ ლე ბი ოკულ ტუ რი სიმ ბო ლო ე ბით იყო და ფა
რუ ლი, იატა კის უმე ტე სი ნა წი ლი კი შე ფერ ხე ბის რვა
ჯე რად ბე ჭედს ეკა ვა. ამ ბე ჭედს, ჯა დო ქარ თა წრე ებ ში 
არ სე ბუ ლი ძი რი თა დი მო საზ რე ბის თა ნახ მად, ისე თი ვე 
შე მა ფერ ხე ბე ლი ძა ლა უნ და ჰქო ნო და, რო გორც მი ზან ში 
ნატყორცნ აგურს.

ოთახ ში ერ თა დერ თი ნივ თი იდ გა – მა ღა ლი, მუ ქი ხის 
კა თედ რა. მას ჩი ტის ფორ მა ჰქონ და. გუ ლახ დი ლად რომ 
ვთქვათ, ეს ფრთი ა ნი არ სე ბა უფ რო იყო, ვიდ რე ჩი ტი, 
რო მელ საც ჯო ბია მე ტად აღარც და ვაკ ვირ დეთ. კა თედ
რა ზე სქე ლი ჯაჭ ვე ბი თა და ბოქ ლო მე ბით ჩა კე ტილდაბ
მუ ლი წიგ ნი იდო.

ეს იყო ძა ლი ან დი დი, მაგ რამ სრუ ლე ბით არაშ თამ
ბეჭ და ვი წიგ ნი. უნი ვერ ს ტე ტის ბიბ ლი ო თე კის სხვა წიგ
ნე ბი ბევ რად უფ რო სა ინ ტე რე სო სა ნა ხა ვი იყო. მა თი 
ყდე ბი და ფა რუ ლი იყო იშ ვი ა თი, პა ტი ო სა ნი ქვე ბით ან 
უძ ვირ ფა სე სი ხით, ან და სუ ლაც დრა კო ნის ტყა ვი ჰქონ და 
გა დაკ რუ ლი. ეს წიგ ნი კი ჭუჭყი ან, სა ცო დავ ტყავ ში იყო 
გა მოკ რუ ლი და ჰგავ და წიგნს, რო მელ საც სა ბიბ ლი ო თე კო 
კა ტე გო რი ებ ში „ცოტაოდენ და ძენ ძი ლის” ჯგუფ ში აერ
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თი ა ნე ბენ ხოლ მე. უფ რო გუ ლახ დი ლად რომ ვთქვათ, ის 
უფ რო მგლე ბის გან, თახ ვე ბის გან და დათ ვე ბის გან და ძენ
ძილდახ რულს ჰგავ და.

წიგნს და ხუ რულ მდგო მა რე ო ბა ში ლი თო ნის სა კე ტე ბი 
აკა ვებ და. ეს სა კე ტე ბი სი ლა მა ზით არ გა მო ირ ჩე ო და, სა მა
გი ე როდ, ძა ლი ან მყა რად აკა ვებ და წიგნს, ისე ვე, რო გორც 
ჯაჭ ვე ბი, რომ ლე ბიც წიგ ნის შე სა კა ვებ ლად უფ რო იყო გან
საზღ ვ რუ ლი, ვიდ რე მის კა თედ რა ზე და სა მაგ რებ ლად.

ჯაჭ ვე ბი ისე თი ხე ლოს ნის ნა მუ შე ვარს ჰგავ და, რო მელ
საც საკ მა ოდ ცხა დი მი ზა ნი ამოძ რა ვებ და და ცხოვ რე ბის 
უმე ტე სი ნა წი ლი უზარ მა ზა რი სპი ლო ე ბის თ ვის აღ ვი რე
ბის კე თე ბა ში გა ე ტა რე ბი ნა.

ჰა ე რი შე დედ და და წრი უ ლად ბრუნ ვა და იწყო. წიგ ნის 
ფურ ც ლებ მა მი ზან მი მარ თუ ლი, სა ში ნე ლი შრი ა ლი ატე ხეს 
და ამ დროს მათ შო რის ლურ ჯ მა შუქ მა ამო ხეთ ქა. მე რე 
უცებ ოთა ხი სი ჩუ მემ მო იც ვა. 

ღა მის პე რან გებ ში გა მოწყო ბი ლი ექ ვ სი ჯა დო ქა რი 
ერ თ მა ნეთს ენაც ვ ლე ბო და, რომ კა რებ ში და ტა ნე ბულ რკი
ნის გი სო სებს იქით ოთახ ში შე ეჭყი ტათ. ამ გ ვა რი მოვ ლე ნის 
დროს არც ერთ ჯა დო ქარს არ და ე ძი ნე ბა. ნედ ლი მა გი ის 
აღ მარ თულ მა სვეტ მა მთე ლი უნი ვერ სი ტე ტი ტალ ღი სე
ბუ რად შთან თ ქა.

– აბა, – გა ის მა ვი ღა ცის ხმა. – აქ რა ხდე ბა? რა ტომ 
არა ვინ გა მო მი ძა ხა?

ეს გელ დერ ქარ ც ვი ლი იყო, ვერ ცხ ლის ვარ ს კ ვ ლა ვის 
უმაღ ლე სი და უდი ა დე სი ჯა დო ქა რი, წმინ და კვერ თხის 
იმ პე რი ა ლუ რი ლორ დი, მერ ვე ხა რის ხის იპ სი სი მუ სი და 
უხი ლა ვი უნი ვერ სი ტე ტის სა მას მე ოთხე კან ც ლე რი. მის 
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შთამ ბეჭ დავ გა რეგ ნო ბას ვე რა ფე რი აფუ ჭებ და, ვერც მის 
წი თელ პი ჟა მო ზე ხე ლით ნა ქარ გი მის ტი კუ რი რუ ნე ბი, 
ვერც წაგ რ ძე ლე ბულ პომ პო ნი ა ნი ქუ დი და ვერც შან
და ლი, რო მე ლიც „დაიძინე, ჩე მო პა ტა რას” სტილ ში იყო 
შეს რუ ლე ბუ ლი. მი სი სე რი ო ზუ ლი და ელე გან ტუ რი იმი ჯის 
შე ლახ ვას საყ ვა რე ლი, ფუმ ფუ ლა, პომ პო ნე ბი ა ნი ფლოს
ტე ბიც კი ვერ ახერ ხებ და.

ექ ვ სი შე ში ნე ბუ ლი სა ხე მის კენ მიტ რი ალ და. 
– მბრძა ნე ბე ლო, ჩვენ გა მო გი ძა ხეთ, – თქვა ერთერ

თ მა, უფ რო და ბა ლი რან გის ჯა დო ქარ მა და თა ვა ზი ა ნად 
და ა მა ტა, – ამი ტო მაც ხართ აქ.

– იმას გე კითხე ბით, ად რე რა ტომ არ გა მო მი ძა ხეთ –
მეთ ქი? – წა მო ი ძა ხა გელ დერ მა და გი სო სე ბის კენ გზა გა ი
თა ვი სუფ ლა.

– უ–უ–მ... ვის ზე ად რე, ბა ტო ნო? – ჩა ე ძია ჯა დო ქა რი.
გელ დერ მა გაბ რა ზე ბით გა და ხე და და შემ დეგ კა რის 

გი სო სებს მიღ მა თვა ლის გა პა რე ბა გა ბე და.
ოთახ ში ჰა ე რი ციმ ცი მებ და და ელავ და. ეს აალე ბუ ლი 

მტვრის ნა წი ლა კე ბით იყო გა მოწ ვე უ ლი, რომ ლე ბიც მა გი ის 
სვე ტის ნა კად ში ტრი ა ლებ და. შე ფერ ხე ბის ბე ჭედ მა ბუშ
ტე ბი გა მო უშ ვა და ნელ–ნე ლა კი დე ე ბის აკეც ვა და იწყო.

წიგნს, რომ ლის შე სა ხე ბაც ვლა პა რა კობთ, ოქ ტა ვო 
ერ ქ ვა. ის, რო გორც უკ ვე მიხ ვ დით, მთლად ჩვე უ ლებ რი ვი 
წიგ ნი არ იყო...

რა თქმა უნ და, მა გი ის ძა ლი ან ბევ რი ცნო ბი ლი წიგ
ნი არ სე ბობს. მა გა ლი თად, ვინ მემ შე იძ ლე ბა ნეკ რო ტე ლი
ცომ ნი კო ნი გა იხ სე ნოს, რომ ლის ყო ვე ლი გვერ დი უძ ვე ლე სი 
ხვლი კის ტყა ვის გან არის დამ ზა დე ბუ ლი; ზოგ მა შე იძ ლე ბა 




