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ჩვე ნი ნო ემ ბ რის ნო მე რი გან სა კუთ რე ბუ ლია – მთლი ა ნად ქა ლებს 
ეძღ ვ ნე ბა. ჩვენ 7 წლი დან ვიც ნობთ ერ თ მა ნეთს და მო მინ და, ამ 
გან სა კუთ რე ბუ ლი ნომ რის თ ვის სწო რედ შენ თან, დღეს უკ ვე წარ-
მა ტე ბულ, ძლი ერ ქალ თან ჩა მე წე რა ინ ტერ ვი უ. დი დი მად ლო ბა, 
რომ დაგ ვ თან ხ მ დი.  
პი რი ქით, დი დი მად ლო ბა შენ, მი ხა რი ა, რომ სწო რედ მე გავ ხ დი თქვე ნი 
ჟურ ნა ლის რჩე უ ლი და საქ მემ ისევ შეგ ვახ ვედ რა ერ თ მა ნეთს.

მახ სოვს, ბავ შ ვო ბი დან გიყ ვარ და ლი დე რო ბა, სპექ ტაკ ლე ბის თა-
მა ში, მა შინ თუ ფიქ რობ დი, რომ შე იძ ლე ბო და შე ნი ცხოვ რე ბა 
სცე ნას თან და გე კავ ში რე ბი ნა?
ჰო, ყო ველ თ ვის მიყ ვარ და სცე ნა, იმ პ რო ვი ზა ცი ა. თე ატ რი მა ინც ირე ა ლუ რი 
სამ ყა როა და აი, ამ ირე ა ლურ სამ ყა რო ში ცხოვ რე ბა მიყ ვარ და. ჩე მი მშობ-
ლე ბი მეც ნი ე რე ბი არი ან და შე ხე ბა არ ჰქონ დათ სცე ნის მიღ მა თე ატ რა ლურ 
ცხოვ რე ბას თან, თუმ ცა სა მი წლი დან დავ ყავ დით ოპე რა ში. სულ  მა ინ ტე რე-
სებ და, რა ხდე ბო და კუ ლი სებ ში. ლი დე რო ბაც ყო ველ თ ვის მა ხა სი ა თებ და და 
ჩე მი პირ ვე ლი დამ რი გე ბე ლი დე და ჩემს ხში რად ეუბ ნე ბო და – ეს, ალ ბათ, ან 
კარ გი ადა მი ა ნი გა მო ვა, ან რა ი კო მის მდი ვა ნი ო. სულ მიყ ვარ და ორ გა ნი ზე-

ავ ტო რი: ნათია ხულუზაური 

ფოტო: ირა კურმაევა, ნინო ისაკაძე

განსხვავებული
ყველა როლში

ინტერვიუ 
რედაქტორისგან   

მეგონა, წლებთან ერთად სცენაზე გასვლის წინ ნერვიულობა გაივლიდა. თუმცა, ის, 
უბრალოდ, შეიცვალა – ახლა სულ სხვა პასუხისმგებლობას ვგრძნობ. 

ქემოკლიძე
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ბუ ლად ღო ნის ძი ე ბე ბის, სპექ ტაკ ლე ბის მოწყო ბა. დე და ამ ბობს, რომ, რო დე-
საც საბ ჭო თა კავ ში რი და ი შა ლა, შვე ბით ამოისუნთქა, რად გან ჩე მი რა ი კო-
მის მდივ ნო ბა უკ ვე გა მო რიცხუ ლი იყო. 

ჩვენ საკ მა ოდ რთუ ლი 90-იანი წლე ბი გა მო ვი ა რეთ ერ თად, ფორ-
ტე პი ა ნო ზეც ერთ სკო ლა ში დავ დი ო დით, გა ყი ნულ საკ ლა სო 
ოთა ხებ ში ვმე ცა დი ნე ობ დით მუ სი კას. თუმ ცა, სა ო პე რო მუ სი კა 
შენს ცხოვ რე ბა ში საკ მა ოდ გვი ან შე მო ვი და, არა? 
დი ახ, ნამ დ ვი ლად, სა ო ცა რი წლე ბი გა მო ვი ა რეთ ერ თად, ამის შე სა ხებ ევ რო-
პა ში რომ ვყვე ბი ხოლ მე, მე უბ ნე ბი ან, ასე ჩვე ნი ბე ბი ე ბი და ბა ბუ ე ბი ლა პა რა-
კობ დ ნენ ხოლ მე ო. ჩვენ, სამ წუ ხა როდ, რა ღაც გა გე ბით – სა ბედ ნი ე რო დაც, 
მოგ ვი წია გვეცხოვრა პე რი ოდ ში, რო მელ მაც ძა ლი ან ბევ რი რამ გვას წავ ლა 
და დი დი ძა ლა მოგ ვ ცა. მე რომ მუ სი კა ლუ რი სკო ლა დავამთავრე, მთლი ა-
ნად ჩე მი პე და გო გის, ნა ნა მუ რა დაშ ვი ლის დამ სა ხუ რე ბა ა, რად გან მას ბო-
ლომ დე სწამ და, რომ რა ღაც გან სა კუთ რე ბუ ლი მუ სი კა ლუ რი ნი ჭი მქონ და, 
თუმ ცა ფორ ტე პი ა ნო ში ისე თი ზარ მა ცი ვი ყა ვი, რომ ჩემს ნი ჭი ე რე ბას აზ რი 

ავ ტო რი: ნათია ხულუზაური 

ფოტო: ირა კურმაევა, ნინო ისაკაძე

2006 წელს ჰ.გ. ბელ ვე-
დე რის სა ერ თა შო რი სო 
კონ კურ ს ზე მო გე ბუ ლი 
ლა სკა ლას სა ო პე რო 
თე ატ რის სპე ცი ა ლუ რი 
პრი ზით უგა მოც დოდ 

ჩა ი რიცხა ამა ვე თე ატ რ-
თან არ სე ბულ აკა დე მი ა-
ში, რა საც მოჰ ყ ვა მი სი 
მსოფ ლიო მას შ ტა ბის 
წარ მა ტე ბა. დღეს იგი 
მსოფ ლიო სა ო პე რო 

სცე ნის ერ თ -ერ თი ყვე-
ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი 

მომ ღე რა ლი ა.

ახალგაზრდა 
ქა ლებს ვურ-
ჩევ დი, რომ 
ის წავ ლონ, 
გა ნათ ლე ბა, 
სა კუ თა რი 
თა ვის იმედი 
და სა კუ თა რი 
უფ ლე ბე ბის 
ცოდ ნა არის 
გზა წარ მა ტე-
ბის კენ. 

ქე თე ვან 
ქე მოკ ლი ძე

ფო ტო: CLOUD STUDIO/ირა კურ მა ე ვა, ნი ნო ისა კა ძე
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ეკარ გე ბო და. ხატ ვა და სიმ ღე რა მიყვარდა. ერ თ -ერ თი ხალ ხუ რი სიმ ღე რის 
კონ ცერ ტის შემ დეგ დე დას ურ ჩი ეს, რომ სა ო პე რო მუ სი კა ში მე ცა და ბე დი 
და მი მიყ ვა ნეს გუ ლი კო კა რი ა ულ თან, ჩემს პე და გოგ თან, რო მელ თა ნაც კონ-
სერ ვა ტო რი ა ში დღემ დე ვმუ შა ობ. მახ სოვს ბა ტო ნი ნო დარ ან დღუ ლა ძე, რო-
მელ მაც სა გა მოც დოდ მო მის მი ნა და თქვა – ამ გო გო ნას პირ და პირ კარ მე ნის 
არია მი ე ცი თო. ასე შე ვე დი სა ო პე რო სამ ყა რო ში, მაგ რამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
საკ მა ოდ გვი ან მი ვი ღე, მხო ლოდ მას შემ დეგ, რაც უნი ვერ სი ტეტ ში ეკო ნო-
მი კის ფა კულ ტეტ ზე ჩა ვა ბა რე. 

ეკო ნო მი კის ფა კულ ტეტ ზე რა ტომ ჩა ა ბა რე?
არ ვი ცი, ამ ბო ბენ, რომ მა თე მა ტი კის ნი ჭი მქონ და, ჩე მი მე უღ ლე ეკო ნო მის-
ტია და ახ ლა, რო დე საც ვა და რებ, ვხვდე ბი, რომ ეს ნი ჭი ძა ლი ან შე ფარ დე ბი-
თი იყო. იმ პე რი ოდ ში ხატ ვით და მუ სი კით ვერ იცხოვრებდი.

რას ურ ჩევ დი ახალ თა ო ბას პრო ფე სი ის არ ჩე ვის მო მენ ტ ში?
სი მარ თ ლე რომ გითხ რა, მე საკმაოდ ჯი უ ტი ადა მი ა ნი ვარ და არა სო დეს 
ვა კე თებ დი იმას, რაც ჩე მი სურ ვი ლიც არ იყო. სა ერ თა შო რი სო ეკო ნო-
მი კურ ზე ჩა ბა რე ბაც მე თვითონ გადავწყვიტე, რად გან ვხვდე ბო დი, რომ 
გარკვეული ტიპის მყარი ბაზა უნდა მქონოდა, ამი ტომ არა სო დეს მი ნა-
ნი ა, რომ ეკო ნო მი კა ავირ ჩი ე. ახალ გაზ რ დებს ვურ ჩევ, რომ სა ერ თოდ არ 
იყ ვ ნენ სწორ ხა ზოვ ნე ბი და ვიწ როდ მო აზ როვ ნე ე ბი, ყო ველ თ ვის ძა ლი ან 
ფარ თოდ იფიქ რონ. შე იძ ლე ბა ჩა ა ბა რონ ეკო ნო მი კურ ზე, ხვალ ჩა ა ბა რონ 
სამ ხატ ვ რო აკა დე მი ა ში, ზეგ სა ერ თოდ ფი ზი კის ფა კულ ტეტ ზე; მათ უნ და 
სცა დონ ყვე ლა ფე რი და სა დაც თა ვის თავს იპო ვი ან, იქ გან ვი თარ დ ნენ 
ბო ლომ დე. ოღონდ, სა კუ თა რი თა ვის პოვ ნას პა სუ ხის მ გებ ლო ბაც ახ ლავს 
თან. სა კუ თა რი თა ვის პოვ ნა ა, რო დე საც რა საც აკე თებ, გსი ა მოვ ნებს და 
ამ საქ მით ეკონომიკურ დოვ ლათ საც ქმნი. მე ვფიქ რობ, რომ ეს ძა ლი ან 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა. ადა მი ან მა ჰო ბის დო ნე ზე არ უნ და და ი ტო ვოს სა კუ თა-
რი პრო ფე სი ა. 

ქე თე ვან ქე მოკ ლი-
ძე რო ზი ნას როლს 
ას რუ ლებს ჯო ა კი ნო 
რო სი ნის ლე გენ და რულ 
ოპე რა ში „სევილიელი 
და ლა ქი“, სანტიაგოს 
მუნიციპალური საოპერო 
თეატრი ჩილეში. 

ფო ტო: ქე თე ვან ქე მოკ ლი ძის პი რა დი ფო ტო არ ქი ვი  
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რო გორ ფიქ რობ, წარ მა ტე ბის თ ვის რამ დე ნი წი ლი ნი ჭი და რამ-
დე ნი წი ლი შრო მაა სა ჭი რო? 
50-50-ზე – ნი ჭი ინ ტუ ი ცი უ რად გკარ ნა ხობს იმას, თუ სად უნ და იშ რო მო, 
რა არის შე ნი სუს ტი წერ ტი ლი, რა ზე უნ და გა ა მახ ვი ლო ყუ რადღე ბა. ნი ჭი 
ხე ლოვ ნე ბა ში ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, თუმ ცა შრო მის გა რე შე მას ფა სი არ 
აქვს. რო დე საც მე კითხე ბი ან, შე ნი ძლი ე რი მხა რე რა არი სო, ვპა სუ ხობ, რომ 
ეს არის სა კუ თა რი მარ ცხის, რა ღა ცის არ გა მოს ვ ლის კარ გად ფლო ბა. მი-
მაჩ ნი ა, რომ ყვე ლა ზე დი დი წარ მა ტე ბის თ ვის მარ ცხის გა და ლახ ვით მი მიღ-
წე ვი ა. 

იმედ გაც რუ ე ბას, დეპ რე სი ას არ შე უპყ რი ხარ? 
რა თქმა უნ და, მეც გან მიც დია იმედ გაც რუ ე ბა და შეგ რ ძ ნე ბა, რომ რა ღაც 
მორ ჩა, მაგ რამ ჩემ თ ვის ეს მა ინც ყო ველ თ ვის რა ღაც ახ ლის და საწყი სი იყო 
და არა და სას რუ ლი – რო დე საც პრობ ლე მას აღიქ ვამ, რო გორც რა ღა ცის 
და საწყისს, მა შინ ყო ველ თ ვის ახერ ხებ მის გა დაჭ რას. 

რას ეტყ ვი შე ნი შვი ლე ბის თა ო ბას, რო მელ საც ჩვენ ზე ბევ რად 
მე ტი შე საძ ლებ ლო ბე ბი აქვს?
ვეტყ ვი, რომ  მათ ბევ რი რამ მარ თ ლაც ლან გ რით აქვთ მირ თ მე უ ლი, მაგ-
რამ, რაც ყვე ლა ზე მე ტად აკ ლი ათ, ცხოვ რე ბი სე უ ლი გა მოც დი ლე ბა ა. ჩვენ 
ის თა ო ბა ვართ, რო მელ მაც ბევ რი გა სა ჭი რი გა მო ვი ა რეთ და გვინ და, რომ 
ჩვე ნი შვი ლე ბი ამას ავა რი დოთ. შე იძ ლე ბა, ეს სწო რი არ არის, რად გან მა-
თაც უნ და მი ი ღონ ცხოვ რე ბი სე უ ლი გა მოც დი ლე ბა – ცუ დიც და კარ გიც. 
ჩვენ ჩვე ნი მშობ ლე ბი არ გვა რი დებ დ ნენ სირ თუ ლე ებს, ვერც აგ ვა რი დებ ნენ, 
საყოველთაო პრობ ლე მე ბი იდ გა ქვე ყა ნა ში – ეს არ იყო ერ თი ოჯა ხის, ერ თი 
ბავ შ ვის, დე დის და მა მის პრობ ლე მა. ჩვენ შვი ლებს ეს გა რე მო არ აქვთ, ამი-
ტომ მაქ სი მა ლუ რად უნ და ეცა დონ, რომ მი ი ღონ ცხოვ რე ბი სე უ ლი გა მოც დი-
ლე ბა, ჩვენ კი უნ და ვე ცა დოთ, მივ ცეთ მათ და მო უ კი დებ ლო ბა. ხე ლო ვა ნის-
თ ვის ყვე ლა გა მოც დი ლე ბა ემო ცი ად იქ ცე ვა, ეს კი ძა ლი ან მნიშ  ვნე ლო ვა ნი ა. 
ჩემს ბავ შ ვო ბის ემო ცი ებს, 90-იანი წლე ბის შიმ ში ლით დაწყე ბუ ლი, შუ ქის 
მოს ვ ლის სი ხა რუ ლით დამ თავ რე ბუ ლი, ყო ველ თ ვის შე მოქ მე დე ბი თად ვუდ-
გე ბი და ეს დღემ დე ძა ლი ან მად გე ბა.  

მსოფ ლი ოს შენ არა მხო ლოდ სიმ ღე რით, არა მედ სა ო ცა რი გარ-
და სახ ვის უნა რი თა და სამ სა ხი ო ბო ოს ტა ტო ბით აოცებ. რე ცენ-
ზენ ტე ბი წე რენ, რომ ქე თე ვან ქე მოკ ლი ძის სპექ ტაკ ლ ზე მხო-
ლოდ ოპე რის მო სას მე ნად კი არა, სრულ ყო ფი ლი წარ მოდ გე ნის 
სა ნა ხა ვად მი დი ან, სა დაც მსა ხი ო ბი ყვე ლა გათ ვ ლი ლი ნი უ ან სით 
ხა ტავს გმი რის ხა სი ათს. რო გორ ახერ ხებ ამას? 
გმად ლობთ, ვფიქ რობ, რა ღაც გა მოც დი ლე ბით მო დის, რა ღაც ნი ჭით. პერ-
სო ნა ჟე ბის გახ ს ნა და ნი უ ან სე ბის და ნახ ვა, ალ ბათ, მა ინც ნი ჭის დამ სა ხუ რე-
ბა ა, მაგ რამ არის იმ სა ერ თო გა ნათ ლე ბის, ემო ცი ე ბის ხურ ჯი ნის დამ სა ხუ რე-
ბაც, რო მე ლიც მე და ვაგ რო ვე. ბავ შ ვო ბი დან ძა ლი ან ბევრს ვკითხუ ლობ დი, 
ვხა ტავ დი, ვსწავ ლობ დი ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რი ას და ამ ყვე ლა ფერ მა, ალ ბათ, 
გა ნა პი რო ბა ჩე მი ემო ცი უ რი ზრდა. რო დე საც როლ ზე მუ შა ობ, შე იძ ლე ბა 
რო მე ლი მე ნა ხა ტის გან ან ფილ მის გან მი ღე ბუ ლი ემო ცია დაგეხმაროს. მთა-
ვა რი მა ინც ისა ა, რომ კარ გად და ვი ნა ხო ის, რაც მინ და ვთქვა მე რო გორც 
მომ ღე რალ მა. მთა ვა რი, რაც მე როლს მახ ს ნე ვი ნებს, მუ სი კა ა, რად გან მუ-
სი კას თა ვი სი დრა მა ტურ გია აქვს. ამი ტომ მუ სი კა ლუ რი ტექ ს ტის სწო რი წა-
კითხ ვა ძა ლი ან მნიშვნელოვანია. 

რამ დე ნად თა ვი სუფ ლად შე გაქვს შე ნი პი როვ ნუ ლი შტრი ხე ბი 
თი თო ე ულ როლ ში? 

მე ვი ცი, რა 
შე მიძ ლი ა, 
ვი ცი, რო გორ 
მი ვაღ წიო 
იმას, რაც 
შე მიძ ლია და 
მი მაჩ ნი ა, რომ 
ჩე მი უფ ლე ბის 
დამ რ ღ ვე ვი 
ადა მი ა ნი 
დე და მი წა-
ზე არა ვინ 
და ბა დე ბუ ლა, 
რად გან მე 
ჩემს უფ ლე-
ბებს ვიც ნობ 
და ჩე მი თა ვის 
იმე დი მაქვს. 
ამას თუ ვინ მე 
ფე მი ნიზ მ ში 
ჩა მით ვ ლის, 
გა მო დის, რომ 
ფე მი ნის ტი 
ვყო ფილ ვარ.
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მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ჩვენ უფ რო მე ტად ვართ მოქ ცე ულ ნი ჩარ ჩო ებ ში, ვიდ-
რე, ვთქვათ, ხე ლოვ ნე ბის სხვა სფე როს წარ მო მად გენ ლე ბი, რად გან მუ სი კა ლურ 
ტექ ს ტ ზე ვართ მიბ მუ ლი, ხე ლოვ ნე ბა მა ინც გვაძლევს თა ვი სუფ ლე ბას. მუ სი კა-
ლუ რი ტექ ს ტი გარ კ ვე ულ წი ლად გვსაზღ ვ რავს, მაგ რამ იმ საზღ ვარს მიღ მა ჩვენ 
გვაქვს სა შუ ა ლე ბა, გავ ხ ს ნათ რო ლი ძა ლი ან ჩვე ნე ბუ რად. მსოფ ლი ო ში მი ლი ო-
ნო ბით კარ მე ნი არ სე ბობს და იარ სე ბებს, მაგ რამ რო დე საც შენ შენ რა ღა ცას 
შე მა ტებ ამ როლს, იმ დროს ხდე ბა ის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და სა ინ ტე რე სო.

რამ დე ნად ეთანხმები მო საზ რე ბას, რომ  ხე ლოვ ნე ბა და პო ლი ტი-
კა ერ თ მა ნეთ თან კავ შირ ში არ არის?
არ ვე თან ხ მე ბი. ჩე მი ქვეყ ნის ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, არა ერ თხელ 
მით ქ ვამს უარი კონ ცერ ტის ჩა ტა რე ბა ზე. ხში რა დაც არ ვლა პა რა კობ ამა ზე 
და არ ვამ ბობ, რომ, რად გან ეს გა ვა კე თე, ამი ტომ კარ გი ქარ თ ვე ლი ვარ – 
ვთვლი, რომ კარ გი ქარ თ ვე ლო ბა ბუ ნებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა უნ და იყოს, ამი-
ტომ არც ჩემს თავს და არც სხვას ამას არ ვუმ ტ კი ცებ. მე ვფიქ რობ, რომ 
ხე ლოვ ნე ბას დი დი ძა ლა აქვს. არ ვი ცი, ჩე მი კონ კ რე ტუ ლი უარით ან თან ხ-
მო ბით რამ დე ნის გა კე თე ბას შევ ძ ლებ პო ლი ტი კუ რად, მაგ რამ არის პრინ ცი-
პე ბი, რო მელ თა ერ თ გუ ლი ვარ და ვფიქ რობ, რომ უნ და ვი ყო კი დეც.  

XXI სა უ კუ ნე ში ხე ლოვ ნე ბა ძა ლი ან ხში რად არის პო ლი ტი კუ-
რი მე სი ჯე ბის გამ ტა რე ბე ლი, ხში რად ხე ლო ვა ნე ბი ძა ლი ან დიდ 
სათ ქ მელს ამ ბო ბენ.  შენ ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო კარ მე ნის სა ხე შექ-
მე ნი აშშ-ის და მექ სი კის საზღ ვარ ზე.  
ჰო, ეს ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო დად გ მა იყო. ოპე რა ში დღეს ხში რად ლა პა რა კო-
ბენ იმა ზე, თუ რამ დე ნად შე იძ ლე ბა დად გ მა ში თანამედროვე ელე მენ ტე ბის 
შე ტა ნა, რამ დე ნად  ტრა დი ცი უ ლე ბი უნ და ვი ყოთ. თე ატრს აქვს ერ თი დი დი 
უპი რა ტე სო ბა – თა ნა მედ რო ვე ნა წარ მო ე ბე ბი დღე ვან დელ რე ა ლო ბას ასა-
ხავს. ჩვენ ეს ფუ ფუ ნე ბა არ გვაქვს, რად გან თა ნა მედ რო ვე ოპე რე ბის დი დი 
ნა წი ლი ისე თი მა ღა ლი მხატვრული დო ნის სამ წუ ხა როდ არ არის, რო გო-
რიც წი ნა სა კუ ნე ე ბის. შე სა ბა მი სად, ერ თა დერ თი გზა, რომ თა ნა მედ რო ვე-
ო ბას გა მო ე ხა მუ რო, რე ჟი სუ რა ა. ამი ტომ, მე არა სო დეს ვე წი ნა აღ მ დე გე ბი 
თა ნა მედ რო ვე დად გ მას. რო მის კა რა კა ლას დად გ მა, რო მე ლიც მექ სი კის და 
აშშ-ის საზღ ვარ ზე შესრულდა, გა მო ეხ მა უ რა იმ პრობ ლე მას, რო მე ლიც ორი 
წლის წინ აქ ტი უ რად იდ გა ამე რი კულ პო ლი ტი კურ რე ა ლო ბა ში – კარ მე ნი 
წარ მო ჩე ნი ლი იყო რო გორც მექ სი კე ლი ლტოლვილი ქა ლი, ხო ლო დონ ხოსე 
იყო ამე რი კე ლი მე საზღ ვ რე. სცე ნა ზე ძა ლი ან კარ გად იყო ნაჩ ვე ნე ბი ლტოლ-
ვი ლე ბის მი ერ საზღ ვ რის გა დაკ ვე თას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი, 
მსხვერ პ ლი, გან ც დე ბი... დად გ მამ საკ მა ოდ ფარ თო მას შ ტა ბის დის კუ სია 
გა მო იწ ვია არა მხო ლოდ სა ხე ლოვ ნე ბო სივ რ ცე ში. ჩე მი აზ რით, რე ჟი სორ მა 
ვა ლენ ტი ნა კა რას კომ ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო და გან სა კუთ რე ბუ-
ლი კარ მე ნი დად გა, რად გან შეძ ლო წინ წა მო ე წია არა მარ ტო მექ სი კი სა და 
აშშ-ის საზღ ვარ ზე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი, არა მედ ზო გა დად ქა ლის პრობ-
ლე მე ბი, რომ ლე ბიც ჩვენს სა უ კუ ნე ში დგას. 

შე ნი აზ რით, რა არის ყვე ლა ზე დი დი გა მოწ ვე ვა, რომ ლის წი ნა-
შეც დღეს ქა ლე ბი დგა ნან?
ის, რომ ქალები გამოწვევის წინაშე ვდგავართ, ეს თავისთავად უკვე დიდი 
გამოწვევაა. მე ვე წი ნა აღ მ დე გე ბი იმ აზრს, რომ ჩვენ მა მა კა ცებს შე ვე და-
როთ. მე ვფიქ რობ, რომ ჩვენ არა ვის თან არა ფე რი შე სა და რე ბე ლი არ გვაქვს. 
ჩვენ ვართ ქა ლე ბი და აი გა მოწ ვე ვაც სწო რედ ეს არის – რომ ჩვენ ვი ყოთ 
ისე თე ბი, რო გო რე ბიც ვართ. ჩვე ნი სი კე თე ე ბით, ჩვე ნი შე საძ ლებ ლო ბე ბით, 
ჩვე ნი და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი თვი სე ბე ბით, ვი ყოთ – ჩვენ. მე ვფიქ რობ, 
რომ დღეს ჩვენ მა მა კა ცებ თან შე და რე ბა ში კი არ უნ და ვხარ ჯავ დეთ დროს, 

ზოგადად, 
ძა ლი ან ბედ-
ნი ე რი ვარ ამ 
ცხოვ რე ბით. 
რა საკ ვირ ვე-
ლი ა, მინ და 
რაღაცები 
უკეთ იყოს, 
მაგ რამ ეს 
ალ ბათ ბუ ნებ-
რი ვი ა. 

ვხვდები, რო დე საც 
მარ თ ლა მა ვიწყ დე-
ბა, რომ ვარ ქე თე ვან 
ქე მოკ ლი ძე... არის 
ჯადოსნური მო მენ ტე ბი, 
რო დე საც გაქვს შეგ რ-
ძ ნე ბა, რომ სა კუ თარ 
თავს გვერ დი დან უყუ-
რებ... არის მო მენ ტე ბი, 
რო დე საც გრძნობ, რომ 
დარ ბა ზი მარ თ ლა შენ-
თან ერ თად სუნ თ ქავს 
და პა უ ზის დროს შე იძ-
ლე ბა არც ისუნ თ ქოს. 
აი, რო დე საც ასე თი 
მო მენ ტე ბი დგე ბა, 
მიჩ ნ დე ბა გან ც და, რომ 
სპექ ტაკ ლი შედ გა. 
აპ ლო დის მენ ტე ბი ყო-
ველ თ ვის არ გან საზღ-
ვ რავს იმას, შედ გა თუ 
არა სპექ ტაკ ლი – ზოგ-
ჯერ სი ჩუ მე უფ რო მეტს 
გე უბ ნე ბა. შედგა თუ 
არა სპექტაკლი, ვიცი, 
როდესაც მთავრდება 
წარმოდგენა. 

შედ გა თუ არა 
სპექ ტაკ ლი 

ფო ტო: ქე თე ვან ქე მოკ ლი ძის პი რა დი ფო ტო არ ქი ვი
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ქე თე ვან ქე მოკ ლი ძე 
იზო ლი ე რის როლ ში 
წარ მოგ ვიდ გენს ძლი ე-
რი ქა ლის სა ხეს ჯო ა კი-
ნო რო სი ნის ოპე რა ში 
„გრაფი ორი“, მალ მოს 
ოპე რა, შვე დე თი.

არა მედ ჩვე ნი ცხოვ რო ბის მოწყო ბა ში, ჩვე ნი რო ლე ბის შექ მ ნა ში და ქა ლის 
ინსტიტუტის წინ წა მო წე ვა ში.

თვი თონ რო მელ გმირს ამ ს გავ სებ ყვე ლა ზე მე ტად თავს?
არ ვი ცი, არ მი ფიქ რია ამ თე მა ზე, ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო კითხ ვაა და თან და-
მაბ ნე ვე ლი. ვის ვამ ს გავ სებ სა კუ თარ თავს? – გავ როშს, „საბრალონიდან~,  
რო მე ლიც სპი ლო ში ცხოვ რობ და.

რა ტომ?
იმი ტომ, რომ მეც ძა ლი ან ად რე და ვიწყე და მო უ კი დებ ლად ცხოვ რე ბა, იმი-
ტომ, რომ შვი დი წლის ასაკ ში ნუ ცუ ბი ძი დან მარ ტო მივ დი ო დი კოლ მე-
ურ ნე ო ბის მო ე დან ზე ხატ ვა ზე. ხომ გახ სოვს, აქ რა ხდე ბო და 90-იანებში... 
მახ სოვს, ხში რად დავ მა ლულ ვარ მი წის ქ ვე შა გა და სას ვ ლელ ში, ვი ღა ცას შევ-
ცო დე ბი ვარ და სახ ლ ში შე ვუყ ვა ნი ვარ... ეს იმი ტომ კი არა, რომ ჩემს მშობ-
ლებს ჩემ თ ვის არ ეცა ლათ – უნ და ემუ შა ვათ იმი ტომ, რომ გა დარ ჩე ნის სხვა 
გზა არ იყო და მე ჩე მი გა დარ ჩე ნის გზა ვი პო ვე. ამი ტომ ალ ბათ – გავ რო ში, 
იმ რე ვო ლუ ცი ო ნერ ბავ შ ვ თან რა ღაც სა ერ თო მაქვს. j

ინ ტერ ვიუ შე მოკ ლე ბუ ლი და რე დაქ ტი რე ბუ ლია მე ტი სიცხა დის თ ვის


