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ესმა გუმბერიძე, რომელიც თავად არის შშმ პირი და საკუთარი ისტორია
მოგვითხრო;
ორგანიზაცია "ქალები საქართველოდან" წარმომადგენელი ნინო გამისონია,
რომელმაც საკონკურსო პუბლიკაციაში ლია ჩაჩიბაიას ისტორია შემოგვთავაზა;
akhaliganatleba.ge - ის ჟურნალისტი მაკა ყიფიანი, რომელმაც საკუთარი
პუბლიკაცია ნათია მუშკუდიანის ისტორიაზე ააგო;
ბლოგერი ნათია გოგოლაშვილი, რომელმაც საკუთარი ისტორი გვიამბო.

ესმა გუმბერიძე
გამარჯვებული ისტორიის გმირი და ავტორი
2013 წლის ზაფხულში
აშშ–დან დაბრუნების
შემდეგ, სადაც გაცვლითი
პროგრამით ვიყავი, იქ ჩემს
თავს გადამხდარის დეტალურად აღწერა
დავიწყე. არამარტო უსინათლოებისადმი
გარემოს მისაწვდომობაზე ვწერდი, როგორ
ვაცხელებდი მიკროტალღურ ღუმელში
საუზმეს, როგორ ვწმენდდი აბაზანას, არამედ
ზოგად სოციალურ საკითხებზე, სასკოლო
განათლება როგორაა იქ მოწყობილი. დაიწყეს
ჩემი მოწვევა შშმ პირებთან დაკავშირებულ
საკითხებზე სალაპარაკოდ, უცხოეთში
მიღებულ გამოცდილებასა თუ ქართულ
რეალობაში სწავლის დროს არსებულ
ბარიერებზე.
პირველად აშშ–ში გავიგე, რომ სკოლის
მოსწავლესაც შეუძლია მოხალისეობა. იქ
უსინათლო აუტიზმის მქონე ბავშვს
ვამეცადინებდი. საერთაშორისო
ურთიერთობები და პოლიტიკა
საუნივერსიტეტო წლებშიც (ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის კურსდამთავრებული ბაკალავრი
ვარ) მაინტერესებდა და შშმ პირთა
მიმართულებით მუშაობას არ ვაპირებდი.
თუმცა დავინახე, რომ უსინათლოობის გამო
სხვა საკითხებში, მოდელირებებზე, ისე არ/ვერ
მისმენდნენ, სამსახურშიც არ მიმიღეს
უსინათლოობის გამო, რაც სახალხო
დამცველის აპარატში გავასაჩივრე.
მივხვდი, რომ სხვა სფეროში სარგებლის
მოტანა გამიჭირდება, სანამ შშმ პირთა
უფლებები არ იქნება დაცული და ჩვენი
საჭიროებები – გათვალისწინებული.
საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების
გარდა ჩავერთე

სახელმწიფო პოლიტიკის განხილვებში.
რამდენიმე ქალთან ერთად 2019 წელს
დავაფუძნეთ შშმ ქალთა ორგანიზაცია
პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის.
ორგანიზაციის რეგისტრაციაც ცალკე ბრძოლის
საგანი გახდა: მე ნოტარიუსის გარეშე ხელს არ
მაწერინებდნენ წესდებაზე იუსტიციის სახლში
ჩემი უსინათლოობის გამო. დავწერეთ
რეკომენდაციები 2018–2020 წლების ადამიანის
უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმისა და
შშმ პირთა უფლებების შესახებ საქართველოს
კანონის გაუმჯობესების მიზნით. ამ
რეკომენდაციებს ვაწვდიდით საჯარო
მოხელეებს. პარალელურად ჩავერთე
ახალგაზრდულ საქმიანობაშიც. გავხდი გლოუ
ბანაკის ლიდერი, ვუტარებდი გოგონებს
ტრენინგებს კარიერის დაგეგმვაზე, პროექტის
წერასა და მართვაში.

2018 წელს გავხდი ახალგაზრდა ევროპელი
ელჩიც ევროკავშირის EU Neighbors East
პროექტში. ვწერდი სოციალურ საკითხებზეც,
მაგ.დასაქმებულთა და ქალთა უფლებებზე
ქალთა საინფორმაციო ცენტრისა და საფარის
ბლოგებისთვის, ასევე გაზეთ
„ბათუმელებისთვის“. ჩავრთულვარ ნდობის
აღდგენის პროექტებში აფხაზ

ახალგაზრდებთან ერთად. ვხვდებოდით
საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ევროპასა და
შეერთებულ შტატებში. ეს შეხვედრები ავღწერე
კიდეც ახალგაზრდულ სამშვიდობო
ანალიტიკური პორტალ მე–16 ელემენტისთვის
დაწერილ ბლოგებში. სახელწოდება „მე–16
ელემენტი“ გამომდინარეობს გაეროს მდგრადი
განვითარების მე–16 მიზნიდან, რომელიც
მშვიდობასა და სახელმწიფო ინსტიტუტების
მშენებლობას ეხება. შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა ჩართვა
კონფლიქტების მოგვარების, შერიგებისა თუ
ნდობის აღდგენის პროცესებში
მნიშვნელოვანია შემდეგ მიზეზთა გამო:
1. შშმ პირებიც მოქალაქეები არიან და
კონფლიქტები მათზე მინიმუმ ისეთივე
გავლენას ახდენს, როგორსაც
საზოგადოების დანარჩენ წევრებზე;
2. ადამიანები შეზღუდულ
შესაძლებლობას ხშირად კონფლიქტის
შედეგადაც იძენენ და კონფლიქტით
დაზარალებულები ხდებიან,
შესაბამისად კონფლიქტთან
დაკავშირებული ყველა საკითხი
მათთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია და
მათ აქვთ ჩართვის ლეგიტიმური
უფლება.
3. შშმ პირებს კონფლიქტის დროს
წარმოქმნილ საგანგებო სიტუაციაში
ხშირად ყველაზე მეტად უძნელდებათ
საზოგადოებისა და საჯარო
სტრუქტურების მოუმზადებლობის,
მიუწვდომელი გარემოსა თუ
სტერეოტიპების გამო კონფლიქტის
ზონის დატოვება. ისინი მის წინა
ხაზზეც აღმოჩნდებიან, მათდა
უნებურად. ზოგჯერ კი მათთვის ახალ
გარემოში თავის დამკვიდრება ისეთ
ბარიერებთანაა ასოცირებული, რომ
თავისი ნებითაც ურჩევნიათ
პირვანდელ საცხოვრებელ გარემოში
დარჩენა. ამიტომ შშმ პირები შეიძლება,

ადგილებზეც იყვნენ მშვიდობის
ელჩები, ახდენს რა კონფლიქტი მათზე
საშუალოდ არაშშმ პირებთან
შედარებით მეტ გავლენას.

4. ორიოდე წლის წინ ირლანდიაში,
გალვეის უნივერსიტეტში, შშმ პირთა
უფლებების საზაფხულო სკოლაში
მოვისმინე ძალიან საინტერესო
მოსაზრება გაეროს 2006 წლის შშმ
პირთა უფლებების კონვენციის შექმნის
შესახებ. ეს კონვენცია 2001 წლის 11
სექტემბრის ამერიკაში მომხდარი
ტერაქტების შემდეგ საერთაშორისო
დონეზე მიღებული ადამიანის
უფლებათა პირველი საერთაშორისო
შეთანხმება იყო. ტერაქტების შემდეგ
საერთაშორისო თანამეგობრობას
სურდა, ელაპარაკა მხოლოდ
უსაფრთხოებაზე და არა ადამიანის
უფლებებზე. არანაირი ადამიანის
უფლებების დამცველი შეთანხმებები
აღარ უნდოდათ. მაგრამ შშმ პირთა
კონვენციამ ეს დუმილი დაარღვია, იყო
რა შშმ თემატიკა აღქმული, როგორც
უსაფრთხო, პოლიტიკურად
ნეიტრალური, უვნებელი. ამიტომაც
დაუჭირა მას ბევრმა სახელმწიფომ
მხარი. და ეს კონვენცია იყო,
უფლებებზე დისკუსია რომ
განაახლებინა. შშმ თემატიკა
ზოგადადაც, საერთაშორისო
ორგანიზაციებს მიღმა, აღიქმება
არაპოლიტიკურად და, მაშასადამე,
უსაფრთხოდ, უვნებლად,
ნეიტრალურად. ამიტომ შშმ პირთა
უფლებებზე საუბარიც შესაძლოა,
კონფლიქტის მხარეთა შორის
დიალოგის დაწყების კარგი საბაბი იყოს.
ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ქალთა და
ახალგაზრდათა ანალოგიურად, დროა,
გაეროს უშიშროების საბჭომ მიიღოს
რეზოლუცია შშმ პირებზე, მშვიდობასა
და უსაფრთხოებაზე.

ახალგაზრდებიც და შშმ პირებიც მეხმიანებიან
ინდივიდუალურად, მეკითხებიან გაცვლითი
პროგრამების, უნივერსიტეტში სწავლის,
დასაქმების შესახებ. მეც შეძლებისდაგვარად
ვაძლევ რჩევებს, ვეხმარები სამოტივაციო
წერილების დაწერაში, ვაკავშირებ სხვა
სასარგებლო ადამიანებთან. ისე კი ჯერკიდევ
ბავშვობაში ვაორგანიზებდი კონცერტებს,
სკოლაში ხელით ვწერდი და ვავრცელებდი
გაზეთს, ვცდილობდი მოსწავლეთა
ორგანიზაციის ჩამოყალიბებას. სკოლის
დროსვე მომიწია ადვოკატირება, რომ
ინგლისური ენის შემსწავლელ საზაფხულო
ბანაკში ბრიტანეთში გასაგზავნ ბავშვთა
შერჩევის დროს ჩემი უფლებები არ
დარღვეულიყო, რადგან საგაკვეთილო პროცესს
მიღმა აქტივობები არ იყო ჩემზე, როგორც
უსინათლოზე მორგებული. ეროვნული
გამოცდების ჩაბარების დროსაც მიწევდა
ბრძოლა, რომ ისეთ ადამიანს არ გადაეტანა
ჩემი ბრაილის შრიფტით დაწერილი ნაშრომი
ბრტყელ შრიფტზე, რომელსაც ინტერესთა
კონფლიქტი ჰქონდა და ჩემთან, როგორც
მოსწავლესთან, შემხებლობა. 2008 წლის
აგვისტოს ომის დროსაც ჩემი მშობლები იყვნენ
ჩართულნი აქტივიზმში, რადგან კინაღამ
აკადემიურ შვებულებაში გაუშვეს ჩვენი სკოლა
იქ დევნილთა ჩასახლების გამო. სკოლაში
სწავლის დროს სულ მინდოდა, რომ
კურსდამთავრებულებს მოეყოლათ,
უნივერსიტეტებში როგორ სწავლობენ, რა
ბარიერებს აწყდებიან და როგორ აგვარებენ
პრობლემებს, მაგრამ გამოცდილებას არავინ
გვიზიარებდა. ამიტომ ვთქვი, რომ აშშ=დან
დაბრუნებისთანავე სკოლის მოსწავლეებს,
მშობლებსა და მასწავლებლებს მოვუყვები, ამ
პროგრამაში როგორ შეუძლიათ მონაწილეობა.
ამ შეხვედრაზე სულ რამდენიმე ადამიანი
მოვიდა, რამაც ძალიან გამიცრუა იმედი. მერე
კი ამ რამდენიმედან ორიოდე გახდა კიდეც იმ
პროგრამის სტუდენტიც და უფლებადამცველი
აქტივისტებიც. ამან მასწავლა, რომ აქტივიზმს
შეიძლება, სწრაფად ვერა, მაგრამ დროის

გასვლის შემდეგ მაინც მოყვება შედეგი.
უნივერსიტეტშიც, ვიყავი რა პირველი
უსინათლო სტუდენტი, მომიწია
ადმინისტრაციისთვის იმის ახსნა, თუ როგორ
შემიძლია სწავლა. არადა მე თვითონ
პირველად ვხვდებოდი სტუდენტი და არ
ვიცოდი, რა და როგორ აჯობებდა.
ჩემი საქმიანობის მიზანი ალბათ ისეთ
საკითხებზე ხმამაღალი დისკუსიის წამოწყებაა,
რომლებზეც ადრე არ საუბრობდნენ. ჩემს
ბავშვობასთან შედარებით საქართველომ წაიწია
წინ. მინდა ამ პროცესის მონაწილე და
წვლილის შემტანი ვიყო.
ვარ რა უსინათლო, მუდმივად ორმაგი მუშაობა
მიწევს: ერთისმხრივ იმ მიმართულებით, რასაც
ვაკეთებ, მაგალითად ახალგაზრდების
ინფორმირება არსებულ გრანტებზე,
სტაჟირებებზე, გაცვლით პროგრამებზე, ქალთა
უფლებებზე, კარიერის დაგეგმვის მეთოდებზე,
მეორესმხრივ კი მუდმივი თვითადვოკატირება,
ჩემი, როგორც უსინათლოს საჭიროებების
გაჟღერება და ბარიერებთან ბრძოლა (მაგ.
ადამიანები მისალმებისას რომ არ მეუბნებიან,

ვის ვესაუბრები, რომ არ მაფრთხილებენ,
გვერდზე როცა უწევთ გასვლა და საუბარს
სიცარიელეში ვაგრძელებ, როცა არ
მაფრთხილებენ, რომ მოსაუბრის გარდა სხვა
ადამიანიც გვახლავს, როდესაც გასართობი ან
გასაცნობი აქტივობები ვიზუალზეა
ორიენტირებული და სხვების თანასწორად ვერ

ვერთვები). ამასთან არსებულ მიუწვდომელ
გარემოში ვერ გადავადგილდები რა
დამოუკიდებლად ქალაქში, მუდმივად მიწევს
მშობლებზე, მოხალისეებზე ვიყო
დამოკიდებული.

ახალგაზრდებთან ახალგაზრდობის
წარმომადგენლობამდეც აქტიურად
ვმუშაობდი, როგორც გოგონათა ბანაკ გლოუს
ლიდერი, როგორც ახალგაზრდა ევროპელი
ელჩი, ასევე უსინათლოსთან კომუნიკაციისა და
შშმ პირთა და ქალთა უფლებების შესახებ
ტრენინგებსა და საჯარო ლექციებს რომ
ვკითხულობდი. მინდოდა, ჩემს ამ საქმიანობას
ფორმალური სახეც მიეღო, სახელი დარქმეოდა,
სახელმწიფოს მხრიდან ერთგვარი
დადასტურება მომხდარიყო იმისი, რასაც
ვაკეთებდი. თანაც ამ დროის განმავლობაში
ახალგაზრდებისგან გაგონილის საერთაშორისო
ტრიბუნაზე გაჟღერების საშუალება მექნებოდა.
გავაჟღერე კიდეც, როგორც 2019 წლის 2
ოქტომბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის
მე–3 კომიტეტის სხდომაზე, რომელიც
სოციალურ განვითარებასა და ადამიანის
უფლებებს ეძღვნებოდა, ასევე რამდენიმე სხვა
საერთაშორისო ღონისძიებაზე. გენასამბლეაზე
გამოსვლისას ისევ ჩემი თანასკოლელის
ისტორია მოვყევი, რომელიც გალიდან
თბილისის 202–ე უსინათლოთა სკოლაში
გადმოვიდა სასწავლებლად. საქართველოდან
რიგით მე–8 ახალგაზრდობის წარმომადგენელი

ვარ გაეროში და პირველი – შეზღუდული
შესაძლებლობით. საერთაშორისო ასპარეზზეც
იშვიათია გაეროს ახალგაზრდობის
წარმომადგენლები შეზღუდული
შესაძლებლობებით. მაგალითად შარშან
გენასამბლეაზე დამსწრე რამდენიმე ათეულ
ახალგაზრდობის წარმომადგენელს შორის
ერთადერთი შშმ პირი ვიყავი ხილული
შეზღუდვით, რომლის შესახებაც ღიად
ვსაუბრობდი. საქართველოს რეგიონებში
სიარულმა ბევრი ახალგაზრდა გამაცნო.
დავინახე, რომ სახელმწიფო მხოლოდ საჯარო
მოხელეთა და მათ მიერ მიღებულ
გადაწყვეტილებათა ერთობლიობა არ არის,
არამედ ყოველი მოქალაქის ჩართულობით და
ყოველდღიური ცხოვრებითაც განისაზღვრება.
ისიც ვისწავლე, რომ ზოგჯერ შეხვედრის
დაორგანიზება, ახალგაზრდების შეკრება,
სივრცის მოძიება, ტრანსპორტირების
უზრუნველყოფა, ფინანსური
ანგარიშვალდებულება უფრო მეტ დროსა და
ენერგიას მოითხოვს, მეტ უნარებს, ვიდრე
უშუალოდ დაგეგმილ თემებზე ლაპარაკი.
მიმყავს გადაცემა „ჰორიზონტს მიღმა“ ონლაინ
რადიოში „ჩემი ხმა“. სტუმრად ვიწვევ როგორც
შშმ პირებს, ასევე ახალგაზრდა მეწარმეებს,
სტუდენტებს, ადამიანებს, ვინც მედიაში არ
ჩანან, თუმცა აქვთ სათქმელი. როგორც
ახალგაზრდა ევროპელი ელჩი ვეწევი
საინფორმაციო საქმიანობას ევროკავშირის
შესახებ, მათ შორის რეგიონებში. ვატარებ
ონლაინ ტრენინგებს მედია და ფინანსური
წიგნიერების, საჯარო გამოსვლის ხელოვნების
მიმართულებით. თუკი ეპიდემიოლოგიური
ვითარება საშუალებას მომცემს, უნდა
გავაგრძელო ტური რეგიონებში, რომლის
დროსაც ახალგაზრდებს ვუყვები გაეროს
მდგრადი განვითარების მიზნებზე,
ევროკავშირის, აშშ–სა და სხვა სახელმწიფოთა
თუ ორგანიზაციათა მიერ შემოთავაზებულ
შესაძლებლობებზე გაცვლითი პროგრამების
მიმართულებით, ვეკითხები რა გამოწვევების

წინაშე დგანან ისინი და როგორ აგვარებენ მათ.
ამ რამდენიმე კვირის წინ ვიყავი ნიკო
კეცხოველის გარემოსდაცვითი სასკოლო
პრემიის ნახევარფინალის ჟიურის ერთ–ერთი
წევრი, მოვუსმინე 120–ზე მეტი სკოლის
მოსწავლეს, გავეცანი, რა ეკოლოგიური
პრობლემების წინაშე დგანან ისინი თავიანთ
რეგიონებში დასახლებებში და როგორ
ცდილობენ მათს მოგვარებას. როგორც
სახალხო დამცველთან არსებული გაეროს შშმ
პირთა უფლებების კონვენციის
იმპლემენტაციის მონიტორინგის
საკონსულტაციო საბჭოს წევრი საბჭოს
სხდომებზე ვაყენებ იმ საკითხებს, რომლებიც,
ჩემი აზრით, სახალხო დამცველის მხრიდან
საჭიროებს მოკვლევასა და რეაგირებას.
ვმონაწილეობ ახალგაზრდობის სააგენტოს
მიერ ორგანიზებულ რეგიონულ
ახალგაზრდულ ფორუმებშიც, სადაც სამუშაო
ჯგუფებშიც ვერთვები და ვმონაწილეობ
ახალგაზრდული სტრატეგიის განხილვებში
სხვა დამსწრეებთან ერთად.

ლიკუნა ჩაჩიბაია
გამარჯვებული ისტორიის გმირი

ნინო გამისონია
გამარჯვებული ისტორიის ავტორი
ქალები საქართველოდან

„ზუსტად 8 წლის წინ, 29 მაისს მეცხრე
სართულიდან გადმოვვარდი. მიუხედავად
იმისა, რომ ძალიან ცოტა შანსი იყო,
გადავრჩი. თუმცა, ამის გამო ჩემმა ოჯახმა
ყველაფერი დაკარგა. გადავრჩი და მომეცა
შანსი სიცოცხლით ისევ დავმტკბარიყავი.
3 დღე კომაში ვიყავი, ამ დროს მომკვეთეს
ხელი. რა თქმა უნდა, რადგან მე გათიშული
ვიყავი ჩემს თანხმობას ვერ მიიღებდნენ, ეს
მშობლების თანხმობით მოხდა. თუ ხელის
ამპუტაციას არ გამიკეთებდნენ, განგრენა
განვითარდებოდა და მერე უკვე ვეღარ
გადავრჩებოდი. 3 დღის მერე როცა
გავიღვიძე, დაბმული ვიყავი, რომ ამ ამბის
გამო არ გავგიჟებულიყავი. ექიმების
ფუსფუსი და ჩურჩული მესმოდა: „არ იცის,
ვერ ვეტყვით“ და ა.შ. მივხვდი, რომ რაღაც
პრობლემა იყო. ფეხები გავამოძრავე ვგრძნობდი, ამით უკვე ბედნიერი ვიყავი.
თავი მარცხენა მხარეს მქონდა დაბმული და
მაგაზე მივხვდი, რომ მარჯვენა ხელი
დავკარგე.
სანამ მივხვდებოდი, რომ ხელი არ მქონდა,
მეგონა, რომ ვერ ვლაპარაკობდი და ხმა
დავკარგე. ვერ ვიძახდი ჩემთვის ყველაზე
მნიშვნელოვან სიტყვას - „დედა“. ზუსტად
ამან გამაგიჟა, მეგონა, რომ ხმას ვეღარასოდეს
ამოვიღებდი. არადა, აპარატი, რომელზეც
შეერთებული ვიყავი, ბოლომდე იყო ჩასული

და მიზეზიც ეს იყო,
რატომაც ხმას ვერ ვიღებდი. აპარატის
მოხსნის მერე რომ ვთქვი
პირველი სიტყვები - „დედა მინდა“ უბედნიერესი ვიყავი მართლა.
დედაჩემის შემოსვლა მოვითხოვე და
ჩვეულებრივი, ნორმალური ტონით ვკითხე,
რატომ არ მითხარი, რომ არ მაქვს ხელიმეთქი? არანაირი გაგიჟება, დეპრესია და
პანიკა არ მქონია, ამას რომ ვეკითხებოდი.
დედაჩემს ძალიან გაუხარდა ხელის
დაკარგვას ასე მშვიდად რომ შევხვდი.
მერე და მერე უფრო საშინელი რაღაცეები
ვიფიქრე, ვიდრე ხელის დაკარგვაა. ვერ
ვიტყვი, რომ დიდი მნიშვნელობა მივანიჭე,
ერთი ხელი მექნებოდა თუ ორი.
ჩვეულებრივად გავაგრძელე ცხოვრება.
მეტსაც გეტყვით, ახლა უფრო წარმატებული
ვარ, ვიდრე მაშინ ვიყავი. ახლა უფრო
ჭკვიანი ვარ, ვიდრე მაშინ. რეაბილიტაციის
პერიოდი არ იყო ხანგრძლივი. ეს იყო სულ
საავადმყოფოში ყოფნის პერიოდი. სახლში
ყოფნის პერიოდში, როცა რაღაცეების
კეთებას მარჯვენა ხელით ხარ მიჩვეული,
მაგრამ უცებ აღარ გაქვს ეს მარჯვენა და
მარცხენაზე უნდა გადაერთო, მიუხედავად
ყველაფრისა, არ არის ადვილი. მაგალითად,
ხელი უნდა მოაწერო რაღაცაზე და ა.შ. მსგავს
სიტუაციებში ვფიქრობდი, რატომ მე?

მაგრამ მოვერიე. გადავწყვიტე, რომ ამაზე
დიდი დრო არ დამეხარჯა. დიდხნიანი
დეპრესიის პერიოდი არ მქონია. უბრალოდ
ერთ დღეს ავდექი და როცა ჩემს თავთან
მარტო დავრჩი, საკუთარ თავს ვუთხარი, რომ
ძლიერი უნდა ვიყო. რადგან კიდევ მომეცა
სიცოცხლის შანსი, უნდა გამეკეთებინა
განსხვავებული რაღაც, ვიდრე მანამდე
ვაკეთებდი.

შეკითხვები, რომ სიტყვიერი შეურაცხყოფაც
მიმიყენებია ამის გამო, ბევრი ცუდი რამე
მითქვამს, მაგრამ როცა მივხვდი, რომ ასეთ
ხალხს ვერაფერს გავაგებინებდი, ყურადღბას
აღარ ვაქცევდი.
ბევრი მეგობარი დავკარგე ამ შემთხვევის
გამო. განა იმიტომ, რომ რცხვენოდათ ჩემ
გამო, არამედ არ ითვალისწინებდნენ, რა
მოხდა, რა მჭირდებოდა. ვხედავდი, რომ
ვეცოდებოდი. ყველაზე მეტად მაღიზიანებს,
როცა ვინმეს ვეცოდები. თუ მემეგობრები,
შენი შეცოდება არ მჭირდება, დარჩი ისეთივე
დამოკიდებულებით, როგორითაც იყავი.

ოჯახი და მეგობრები
----------------------------იყო მომენტები, როცა მავიწყდებოდა, რომ
მარჯვენა ხელი არ მქონდა. გავწევდი ამ ხელს
და მერე ვიფიქრებდი - „უი, ხელი არ მაქვს“.
კომპლექსი ოჯახს უფრო ჰქონდა, ვიდრე მე.
განა იმას ვამბობ, რომ რცხვენოდათ ჩემი
გამოჩენა. უბრალოდ, რთულია, როცა 16
წელი ზრდი შვილს და უცბად ერთი ხელი
აღარ აქვს. თავიდან, როცა გარეთ გავდიოდი,
მე თვითონ ვმალავდი ხელს. მერე თანდათან
ყველანაირი კომპლექსი დავძლიე. მე ის
დამეხმარა, რომ ირგვლივ ის ადამიანები
მეხვია, ვის გამოც სიცოცხლე მიხაროდა ჩემი მშობლები და ძმა. აღარ აქვს
მნიშვნელობა, ერთი ხელი გექნება თუ ორი,
როცა ხვდები, რამდენად გაგიმართლა, რომ
კიდევ გაქვს შესაძლებლობა საყვარელ
ადამიანებთან იყო. რისი კომპლექსი უნდა
გქონდეს, როცა სიყვარული გაქვს.

ცეკვა
-----სწავლის გარდა, რაღაც სხვაც მინდოდა
მეკეთებინა. ძალიან მინდოდა ცეკვა. ერთმა,
ჩემთვის ძვირფასმა ადამიანმა ცეკვა
დაგვიდგა და როცა მივხვდი, რომ
გამომდიოდა, მომინდა „ნიჭიერში“
გავსულიყავი. სიმართლე გითხრათ,
პირველი ცეკვა ჩაგვეშალა, რაღაც მიზეზების
გამო. მაგრამ ნახევარფინალში მაინც
გადავედით და აქედან დაიწყო ყველაფერი.
წარმატება ამ დროს მოვიდა.
პარაოლიმპიური კომიტეტიდან
დამიკავშირდნენ და მთხოვეს მივსულიყავი.
მითხრეს, მოდი ცურვაზე, ვიცით, შენ ეს
შეგიძლია და ვხედავთ შენში პოტენციალსო.

ეს ამბავი რომ შემემთხვა სკოლიდან, მე-9
კლასიდან გამოსული ვიყავი. გადავწყვიტე
სკოლაში დავბრუნებულიყავი და
დამემთავრებინა. იმავე კლასში დავბრუნდი,
სადაც ვსწავლობდი. ჩვეულებრივად
გავაგრძელე სწავლა. თუმცა, კლასში
ყოველთვის არის ორი მხარე. ერთი მხარე
ყოველთვის შენთან არის, მეორე მხარე კი
ყოველთვის ალმაცერად გიყურებს და
მქონდა შემთხვევებიც, როცა „ღადაობდნენ“
ჩემზე. მეკითხებოდნენ „თმას როგორ
ივარცხნი?“, „მანიკურს როგორ ისვამ?“ და
ა.შ. იმდენად გამაღიზიანებელი იყო ეს

ცურვა
-------თავიდან ძალიან სასაცილოდ ვცურავდი. 25
მეტრიან დისტანციაზეც ძალიან ვიღლებოდი
და ორჯერ ვისვენებდი. თუმცა, გადავლახე
ეს სირთულეები და დაახლოებით ერთ
თვეში პორტუგალიაში პირველ შეჯიბრზე
წავედი. სტარტზე მსოფლიოში ყველაზე
ძლიერ გოგოებთან ერთად ვიდექი და
წყალში რომ გადავხტი, მაშინ დავიწყე
ბრძოლა, როგორც მოცურავემ. მივხვდი, რომ
აუცილებლად მათ დონემდე უნდა
მივსულიყავი და აღარ მქონდა უფლება

ცურვისთვის თავი დამენებებინა. გაჩნდა ის
გამოწვევა ჩემში, რასაც მოცურავეები
გრძნობენ. შეჯიბრის შემდეგ, დაახლოებით
ერთ თვეში, ჩემს დაბადების დღემდე
ზუსტად 15 წუთით ადრე მირეკავს გიორგი
და მეუბნება „გილოცავ!“ ვიფიქრე, ჯერ არ
დამდგარა ჩემი დაბადების დღე და რას
მილოცავ-მეთქი და რიოს პარა-ოლიმპიადის
ლიცენზია ჩამოგივიდაო! ეს იყო ყველაზე
დიდი საჩუქარი, რაც ცხოვრებაში მიმიღია.
მაგ დროს ვიგრძენი, რომ ვარ სრულყოფილი
ადამიანი და ყველაფერი შემიძლია! ვერ
ვიტყვი, რომ შეზღუდული შესძლებლობები
არ არსებობს, რა თქმა უნდა, არსებობს ეს
ყველაფერი. არის რაღაც ბარიერები, ძნელიც,
ურთულესიც, მაგრამ არ უნდა მივცეთ ამ
ბარიერებს იმის საშუალება, რომ ჩვენზე
იმოქმედოს. უნდა გადავლახოთ ეს
ბარიერები, გადავახტეთ, მითუმეტეს
შეგვიძლია, არ არსებობს ადამიანი,
რომელსაც რაღაცის გაკეთება არ შეუძლია.“
დღეს მე მაქვს საკუთარი მიზნები, და მჯერა
რომ ყველაფერს მივაღწევ! მე ვარ ადამიანი
ვინმაც ცხოვრება დააფასა და შეიყვარა
საკუთარი თავი ისეთი როგორიც ვარ !
(ტექსტის ავტორი: ნინო გამისონია)

ნათია მუშკუდიანი
გამარჯვებული ისტორიის გმირი

მაკა ყიფიანი
გამარჯვებული ისტორიის ავტორი
გამარჯობა, ნათია, მახსოვს, რომ

მათ ქუჩაში ვხედავთ?

მელოდები!

უამრავი კითხვა

თუკი ქუჩაში შეზღუდული

არსებობს, რომელიც

შესაძლებლობის მქონე პირებს ვერ

შეიძლება სხვებსაც დაუსვა და საკუთარ

ვხედავთ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ისინი არ

თავსაც, თუმცა ვიცი, რომ პასუხი ერთია –

არსებობენ, ეს მხოლოდ იმის ნიშანია, რომ

„ქვეყანაში ყველაფერი კეთდება მათ

ჩვენ არ ვუქმნით სათანადო პირობებს,

დასახმარებლად“. ამიტომ, არავისთვის

გარეთ რომ გამოვიდნენ, არ ვაგრძნობინებთ

არაფერი მიკითხავს და გადავწყვიტე,

მათ, რომ ისინიც ჩვენი სოციუმის წევრები

„ერთი გოგოს ისტორია“ გიამბოთ,

არიან. საქართველოში საკმაოდ ბევრი

რომელსაც ჩვენი თანადგომა სჭირდება.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ადამიანია, სამწუხაროდ, ისინი ძირითად

გამარჯობა, მაკა, ხომ არ დაგავიწყდა, რომ

დროს სახლის პირობებში ატარებენ.

გელოდები?

დამეთანხმებით, ალბათ, რომ მათი
საზოგადოებაში ინტეგრირება,

„მე ნათია

მიუხედავად ბევრი მცდელობისა,

ვარ, პირველი ჯგუფის ინვალიდი და ძალი

რატომღაც წლებია, სათანადოდ მაინც ვერ

ან მინდა შენთან მეგობრობა. ჯერ ჩემი

ხერხდება.

ფოტოები ნახე და მერე მომწერე

საინტერესოა, არის თუ არა რეალურად

– შეგიძლია, იმეგობრო ჩემნაირ

მათთვის დასაქმების სპეციალური

ადამიანთან?..“

პროგრამები და თუ ასეა, რატომ არის ეს
მხოლოდ ვიწრო წრისთვის ცნობილი?
რატომ არ უზრუნველვყოფთ გარემო
პირობებს, რომ ეს ადამიანები დასაქმდნენ?
და საერთოდ, რა რეაქცია გვაქვს, როდესაც

განსხვავებულობის გამო ადამიანები
ჩემთან ურთიერთობაზე, მეგობრობაზე
უარს ამბობენ, ძალიან მტკივა გული. ასეთი
ადამიანები ოცნებას მიკლავენ“.

„…რომ იცოდე, როგორ გამახარე, რომ
დამთანხმდი. ყოველთვის მინდოდა
მეგობარი მყოლოდა, რომელსაც
გულწრფელად მოვუყვებოდი ჩემზე,
მომისმენდა და გამიგებდა. სამწუხაროდ,
ჯერ ასეთი მეგობარი არ მყოლია, ალბათ
იმიტომ, რომ ასეთი ვარ და არაფერი ვიცი.

ადვილი მისახვედრია, ალბათ, რას
გრძნობს ადამიანი, როცა ასეთ წერილს

თუმცა ეს ასე არ არის,

კითხულობს. სლოგანი „შეზღუდული

მეც ისევე ვგრძნობ, ვხედავ, განვიცდი,

საზოგადოებაში კარგად შეფუთული

მესმის, როგორც სხვები. დედამ ყველაფერი
გააკეთა ჩემთვის, რომ

შესაძლებლობები არ არსებობს!“ ჩვენს
მითია. არა, ბატონებო, არა, შეზღუდული
შესაძლებლობები არსებობს! დიახ,

თავი განსხავებულად არ მეგრძნო.

არსებობს… თვალი გავუსწოროთ

შენ, შეგიძლია გამიგო ისე, როგორც

საზოგადოების უდიდესი ნაწილისათვის

ჩვეულებრივი ადამიანები უგებენ და
ესაუბრებიან ერთმანეთს? მითხარი, ოღონდ
ძალიან გთხოვ, არ მომატყუო. მე არაფერი
მინდა, ხანდახან, რომ მომწერო და
მომიკითხო ხოლმე. ჩემთვის მთავარია,
ადამიანმა მომისმინოს და გამიგოს. მეტი
არაფერი. როცა ვგრძნობ, რომ ჩემი

რეალობას. ვაღიაროთ, რომ სამწუხაროდ,
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირები ასოცირდებიან გონებაშეზღუდულ
ადამიანებთან, რის გამოც ისინი სოციუმში
იწვევენ სიბრალულს, აგრესიას… მაგრამ
არასდროს თანასწორობის შეგრძნებას.
ალბათ ბევრ ჩვენგანს გვყავს ირგვლივ
ისეთი ნაცნობი, მეგობარი, შეიძლება

ოჯახის წევრიც კი, რომელიც მიიჩნევს, რომ

გამოვიყენე და დღემდე ძალიან მწყდება

შშმ პირების სრულფასოვანი ჩართვა

გული.

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში
დაუშვებელია, ისინი არიდებენ თავს

მიყვარს ძველი ქართული სიმღერები,

მათთან ურთიერთობას და ქმნიან ერთგვარ

სადაც ბევრი ემოცია და სევდაა – გულთან

უჩინარ ბარიერს, რომელიც ყველა სხვა

უფრო ახლოა. საყვარელი მომღერალი

ბარიერზე მტკიცე და გადაულახავია.

ნატო გელაშვილია, მასთან ვმეგობრობ

სოციუმში დამკვიდრებული ამგვარი

კიდეც. ძალიან მინდა რუსა მორჩილაძის

დამოკიდებულება, რასაკვირველია, ზიანს

გაცნობა. მიყვარს მისი სიმღერები,

აყენებს მათ სულიერ და ფსიქიკურ

განსაკუთრებით „იასამანი“ მომწონს. 5

მდგომარეობას. არადა, სულაც არ არის

წლის განმავლობაში რამდენჯერმე ვცადე

ძნელი, რომ აღვიქვათ ისინი ჩვენს

მასთან შეხვედრა, სამწუხაროდ, ვერ

ნაწილად, ვიმეგობროთ მათთან,

მოხერხდა. ნუთუ ასე ძნელია საყვარელ

შევიყვაროთ და საშუალება მივცეთ,

მომღერალთან ახლოს მისვლა იმისთვის,

იცხოვრონ არა ჩვენში, არამედ ჩვენთან

რომ ვუთხრა – მიყვარხარ?

ერთად.
ყველას გვაქვს ოცნება, მათ შორის
ნათიასაც…

„ჩემი ოცნება იყო, მქონოდა სამსახური,
ხელფასი და შეგროვილი ფულით პატარა
სახლი მეყიდა, რომელსაც ისე მოვაწყობდი,
როგორც მე მინდოდა.
ამიტომ კომპიუტერის კურსები გავიარე.
მინდოდა, სადმე მემუშავა, სადაც
მიმიღებდნენ. გარეთ გავსულიყავი და
მთელი ცხოვრება სახლში არ ვმჯდარიყავი.
მაგრამ უკვე 28 წლის ვარ და ჯერ არსად
მიმუშავია. პატარაობიდან სცენაზე და
სიმღერაზე ვოცნებობდი, თუმცა ამის
შესახებ ხმამაღლა არასდროს მითქვამს.
მინდოდა, მუსიკალური განათლება
მიმეღო, მაგრამ ის წლები, როცა ამის
შესაძლებლობა მეტ-ნაკლებად მქონდა, ვერ

ძალიან მიყვარდა ეთერ კაკულია და გიო
ხუციშვილი. ისინი ისე წავიდნენ ამ
ქვეყნიდან, მათი გაცნობა ვერ მოვასწარი.
ეთერ კაკულიას საფლავზე მარტო წავედი

და ვუთხარი: ძალიან მიყვარხართ-მეთქი.
არ ვიცი, გაიგო თუ არა, მაგრამ ღმერთმა
ხომ დაინახა“.

მიუხედავად ფიზიკური თუ

როცა ნათიას წერილებს ვკითხულობ,

ჩაერთოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში

სადაც ის თავის ცხოვრებაზე მიამბობს,
უხერხულობის გრძნობა მეუფლება, ამ
ადამიანების მიმართ საზოგადოების
დამოკიდებულების გამო, სხვის ნაცვლად
მრცხვენია… არ გვაქვს უფლება, ვთქვათ,
რომ სხვა ქვეყნების მსგავსად ჩვენც
ვზრუნავთ შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირებზე მაშინ,
როცა ნათიასთვის მსგავსი სურვილებიც კი
ოცნებებად რჩება. დამეთანხმებით ალბათ,
რომ სანამ თითოეული ჩვენგანი არ
იზრუნებს მათზე, მათი ცხოვრება ვერ
შეიცვლება. თუ რამდენადაა დაცული შშმ
პირთა უფლებები და არიან თუ არა ისინი
აქტიურად ჩართული საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში, ეს ყველამ კარგად ვიცით და
ვხედავთ. პასუხი ერთია – არა! მრავალი
ფაქტი არსებობს იმისა, რომ ჩვენს ქვეყანაში
პრობლემაა არა მარტო ამ პირთა
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა,
არამედ მათი უფლებების აშკარა
შეზღუდვა. ამის მაგალითად ნათიას
ნაამბობი ისტორიებიც კმარა.

„…იცი, რამდენი რამ გადავიტანე –
მიამბობს ნათია და მიუხედავად
ყველაფრისა, ის იბრძვის, ცდილობს
სოციუმში ინტეგრირებას. მას არ აქვს
არასრულფასოვნების კომპლექსი, არ
ერიდება საზოგადოებაში გამოჩენის და
თავის მდგომარეობას რეალურად აფასებს.

ინტლექტუალური
დარღვევებისა, ცდილობს, აქტიურად
– მინდ მქონდეს ჩემი საქმე, სადაც წავალ.

მინდა, ასევე, რომ ყველასგან სითბოს და
სიყვარულს ვგრძნობდე და არა
შეცოდებას“.
ნათია მუშკუდიანი 28 წლისაა, დედასთან
და უმცროს დასთან ერთად, 25 წელია,
თბილისში ქირით ცხოვრობს.
მცირებიუჯეტიანი ოჯახი, თვეში – 300
ლარს, ბინის ქირაში იხდის. ნათიას
მხოლოდ ინვალიდობის პენსია ეძლევა და
მისი მკურნალობისთვის ოჯახს საკმარისი
თანხა არ აქვს. ნათიას მდგომარეობა
ქრონიკულია. ვარჯიშები საჭიროა
იმისთვის, რომ მდგომარება კიდევ უფრო
არ დამძიმდეს.

„დედამ მითხრა: თუ რაიმე დამატებით
საარსებო არ გამოჩნდება,შეიძლება კახეთში
დავბრუნდეთო. მე ძალიან გამიჭირდება იქ
ყოფნა. მთელი ჩემი ცხოვრება თბილისში გა
ვატარე. 4 წლიდან 17 წლამდე იაშვილის კლ
ინიკაში დავდიოდი ვარჯიშებზე. 17 წლის შ
ემდეგ არაფერი გამიკეთებია და არსად აღა
რ მივლია იმიტომ, რომ ამის
შესაძლებლობა, ფინანსურად, ოჯახს აღარ
ჰქონდა. მყავს უმცროსი და, რომელსაც
ოჯახის ხელშეწყობა სჭირდებოდა. რადგან
საკმარისი შემოსავალი არ გვქონდა, ამიტომ

17 წლისამ ყველაფერზე უარი ვთქვი და

ხერხემლის მიდამოს სამკურნალო მასაჟი

ყველაფერი ჩემს დას

N10. RUR160; ჰიდროკინეზოთერაპიაN10

დავუთმე. თავდაპირველად, გურჯაანის სკ

RUR 160. მას ეს მკურნალობა სჭირდება

ოლა-ინტერნატში

მუდმივად, წელიწადში სამჯერ – 12 დღის

დავდიოდი, სადაც ჩემნაირი ბავშვები სწავ

განმავლობაში, ერთი კურსის ღრებულება –

ლობდნენ.

600-700 ლარია. მის ოჯახს კი ამის

თანაკლასელებთან ყველასთან ერთნაირად

საშუალება არ აქვს, რის გამოც ნათიას

ვმეგობრობდი. შემდეგ თბილისში

მდგომარეობა, წლებთან ერთად, უფრო და

ჩამოვედი. ვსწავლობდი და დავამთავრე

უფრო მძიმდება. „17 წლამდე

კიდეც 105-ე საჯარო სკოლა.

მკურნალობის კურსს გავდიოდი. ჩემთან

სკოლის დამთავრების შემდეგ კომპიუტერ

ერთად ძალიან ბევრი ბავშვი იყო, ჩემზე

ული პროგრამების კურსი გავიარე იმ

ბევრად მძიმე მდგომარეობაში. იმ

იმედით, რომ სადმე დავსაქმდებოდი…

ბავშვების მდგომარეობა, ვინც მაშინ
მკურნალობის კურსის ბოლომდე ჩატარება

სანამ კიდევ დრო მაქვს, მინდა მქონდეს

ვერ შეძლეს, დღემდე მძიმეა. მე კი დედას

სამსახური, შემეძლოს ადამიანებთან

თითქმის ყოველდღე დავყავდი

ურთიერთობა და მცირე შემოსავალი, რომ

პროცედურებზე და

ჩემი თავის მიხედვა შევძლო“.
თუკი დღეს სიარული და თითქმის
ყველაფრის კეთება შემიძლია, ეს დედას
დამსახურებაა. მან ბოლომდე იბრძოლა,
რომ ფეხზე დავეყენებინე, შემძლებოდა
დამოუკიდებლად გადაადგილება,
მქონოდა უნარ-ჩვევები. უზომოდ
მადლიერი ვარ მისი“.
17 წლის შემდეგ, ნათიამ დანიშნული,
აუცილებელი ვარჯიშების კეთება,
ნათია შშმ პირია, პირველი ჯგუფის
ინვალიდი, დიაგნოზით: რეფერალური
დამბლა, დიქონეზური ფორმა G80.3,
ნერვული-კიდობანი სქოლიოზი Mu1.4.
თავის დროზე, ჩაუტარდა მკურნალობა –
ინტერნეტ კინეზოთერაპია RUR160;

უსახსრობის გამო, მხოლოდ ერთხელ
შეძლო. დედა, რომელიც მისი ერთადერთი
და ყველაზე საიმედო მეგობარიცაა,
დღემდე ყველაფერს აკეთებს მის
დასახმარებლად, თუმცა, ეს მისი
მდგომარეობისთვის საკმარისი არ

არის: „დედა, ფიზიკურად, ძალიან ბევრს

ეს შეკითხვა 3 წლის წინ რომ დაგესვათ, აუც

მუშაობს იმისთვის, რომ თანხა შეაგროვოს

ილებლად გიპასუხებდით. აღარ

ჩემთვის. თუმცა, უამრავი ყოფითი

ვოცნებობ… რეალურად ვუყურებ

პრობლემებიდან გამომდინარე, ეს

ცხოვრებას…მხოლოდ ერთი რამ მინდა

შეუძლებელია. ძალიან მინდა, დედას

გითხრა: ნუ მომატყუებ, ნუ დამპირდები…

შრომა შევუმსუბუქო. ის 57 წლისაა. დრო
რომ გადის და წლები ემატება, ძალიან

აი, სულ ეს არის ჩემი ამბავი – „ერთი გოგოს

განვიცდი… სანამდე მეყოლება? იცი,

ისტორია“.

როგორ ვნერვიულობ? ამიტომ მინდა,
ჩემთვის სადმე სამსახური გამოინახოს,

ნათიას დავპირდი, რომ მის შესახებ

რათა ჩემი თავის მოვლა შევძლო. მე არავის

აუცილებლად დავწერდი. მას ჩვენი

ვიცნობ, რომ დამეხმაროს. კომპიუტერული

თანადგომა სჭირდება.

პროგრამები კარგად ვიცი, ყველაფერს
გავაკეთებ, რასაც დამავალებენ. შემიძლია

გამარჯობა, ნათია, მახსოვს, რომ

მოლარე-ოპერატორადაც ვიმუშაო.“

მელოდები!

ნათიას ყოველდღიურობა ერთფეროვანია.
როცა დედა სამსახურში მიდის, სახლში
მარტო რჩება, ერთგულ მეგობარ ძაღლთან
– ბაბისთან ერთად. უსმენს საყვარელ
მუსიკას და კომპიუტერის საშუალებით
სოციალური ქსელით სარგებლობს, „ახალ
ამბებს“ ეცნობა.

„ადრე ბევრს ვკითხულობდი, ბოლო სამი
წელია, არაფერი წამიკითხავს. გულს ვეღარ
ვუდებ. ახლა, სულ ჩემს თავზე ვფიქრობ და
ვნერვიულობ, რომ ისეთი აღარ ვარ, როგორ
ც წლების წინ ვიყავი. არა, ჩემი თავი
არასდროს მომწონდა, უბრალოდ ნელნელა შესაძლებლობებს რომ ვკარგავ, ამას
განვიცდი. ჩემი
საყვარელი საქმიანობა დღეს უკვე მართლა
აღარ ვიცი რა არის.

ნათია გოგოლაშვილი
გამარჯვებული ისტორიის გმირი და ავტორი
ნათიური - ქართულმა
დამწერლობამ სამი

„“მთვარის მოტაცების“ ავტორს სასტიკად
სძულდა: L. მერე რა რომ სულაც არ

საფეხური გაიარა: მრგლოვანი, ნუსხური

მომწონდა ერთკბილიანი ლ ან დ,

და მხედრული. სამი საფეხური გაიარა

სამაგიეროდ, მათ გამოყვანას ნაკლები

ჩემმა ნაწერმაც:კალმით,საბეჭდი მანქანით

ენერგია სჭირდებოდა. აი პ -ს და ჰ-ს

და კომპიუტერით.ამათგან, ყველაზე

ვერაფერს ვუხერხებდი, ხან ჰ-დ

ძვირფასი მაინც პირველი საფეხური

გადაიქცეოდა ხოლმედა ხან პ-დ, ხან კი, პ

გამოდგა. მახსენდება მერხზე მდგარი

დაიჩემედა ჰ-ობას. ხან ეს ჰ ზემოთ იმდენ

ლურჯი სამელნე, წითელი წაწვეტებული

კბილს გაიკეთებდა გეგონებოდათ მართლა

კალმისტარი, ჩემი უნებლიე მოძრაობები

ჰაერში მიიწევსო : გ-ს და ბ-ს თავიანთი

და უამრავ ადგილას გახვრეტილი

ვებერთელა მუცლის გამო ვერასოდეს

ფურცელი. ვერც მომდევნო სუფთა

ვტევდი დახაზულ ბადეებში. ფურცლიდან

ფურცელი იქნებოდა გახვრეტისგან

ხან ტ დამეჯღანებოდა, ხან კ-დ , ხან ფ

დაზღვეული, მაგრამ წერას უკვე ატანილი

აცეკვდებოდა და ხან -ყ. ჩემი ხელები ჩემს

ვყავდი და მასაც უნდა გაეძლო. ზოგჯერ კი

მდგომარეობას უფრო უსმენდნენ ვიდრე

ისეც ხდებოდა,რომ მავანს თავისუფლად

ჩემს ტვინს. მათ დატუქსვას აზრი არ

შეეძლო მომდევნო მესამე ან მეოთხე

ქონდა. მიუხედავად ამისა, საშინაო

ფურცელზე გაღწეულ უფერულ ასო-

დავალებებსა თუ საკლასო სამუშაოებს

ნიშანთა გარჩევაც. იმ ცნობილი

მაინც ყოველღე ვასრულებდი. ვწერდი

მოთხრობისა არ იყოს, რომელშიც ბავშვის

საკონტროლოებსაც. რა მნიშვნელობა

დღიურის ფურცლები ცუდი ნიშნის

ჰქონდა იმას, მასწავლებეელი ასწორებდა

ჩაწერისას ხმამაღლა კვნესოდნენ, ადვილი

თუ არა ჩემ ნაწერს, "ნათიურით" დაწერილს

წამოსადგენია, რა ვაი-ვუი გაჰქონდათ ჩემს

მხოლოდ მე ვკითხულობდი. ეს სავსებით

რვეულის ფურცლებს. ამ ხმების

მაკმაყოფილებდა. მთავარი გახლდათ

გადაფარვას ლამაზი სტრიქონების

საკუთარი თავისთვის უშეცდომოდ

მოფიქრებით ვცდილობდი. მიუხედავად

დამეწერა დავალება. დამეწერა მაშინაც კი,

უამრავი სიძნელისა ყველაზე მეტად

როცა ნეკა და შუა თითზე უშნოდ

,,ნათიურის" პირველი საფეხური

წამოზრდილი ბებერები სკდებოდა და

მეტკბილება. მართალია ჩემი ო სულაც არ

ფურცელს წითელი ლაქებით მისვრიდა.

გავდა სხვების ო-ს, მეტიც, ჩემდა

ერთი რამ გარანტირებული მქონდა:

უნებურად იგი ბევრჯერ თ-დაც ქცეულა,

საიდუმლოს ვერავინ წაიკითხავდა,

მაგრამ აქ მარტივი გამოსავალი იყო. ამ

თუნდაც ყველასათვის გამოსაჩენ ადგილას

ბგერას იმ ნიშნით ვწერდი, რომელიც

დამედო. ზოგს ბავშვის ნაჯღაბნი

ეგონებოდა, ზოგსაც ჩინური
იეროგლიფები. აი, საიდუმლოს კი ვეღარ
მინახავდნენ საბეჭდ მანქანაზე დაბეჭდილი
ფურცლები, რადგან მანქანაზე დაბეჭდილს
სხვებიც ადვილად კითხულობდნენ.
ამიტომაც იყო,რომ ჩემს ნაბეჭდებს
შიშნარევი სიხარულით შევყურებდი.
თავდპირველად უკვე ნაცნობი
სტრიქონების დაბეჭდვა უნდა მესინჯა, ისე,
უბრალოდ მაინტერესებდა რა გრძნობაა,
როცა შენს დაწერილს სხვებიც ადვილად
კითხულობენ. მომეწონა. თაბახის
ფურცლებზე გადამქონდა ჩემთვის
ძვირფასი სტრიქონები და საყვარელი
ავტორების გამონათქვამები . საიდუმლო
ნაწერებისთვის კი მაგიდის ჩაკეტილ
უჯრაში მოიძებნა ადგილი. სულ მალე
საბეჭდი მანქანის კაკუნიც გავიშინაურე და
პირველი ანაზღაურების სიტკბოსაც მისი
მეშვეობით გავუგე გემო. ახლი
ტექნოლოგიები ,,ნათიურს" ხან Sylfaen-ით
ცვლის და ხანაც Times New Romanით,რომელთა წყალობითაც ოცდაცამეტივე
ასო ზედმეტი ხაზებისგან დაზღვეულია. აი
ასოების „ყლაპვას“ კი ვერც სხვადასხვა
წლის WORD-მა უშველა რამე.

