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ეს წიგ ნი უპირ ვე ლე სად იმ ადა მი ა ნე ბის თ ვი სა ა, რომ ლე ბიც სულ ძი ე ბა ში არი ან და ცხოვ-
რე ბა სა ინ ტე რე სო მოგ ზა უ რო ბე ბის გა რე შე ვერ წარ მო უდ გე ნი ათ. მოგ ზა უ რო ბე ბის, რომ-
ლე ბიც აღ მო ჩე ნებ სა და სა ინ ტე რე სო ადა მი ა ნებ თან გვახ ვედ რებს, აღ გ ვაფ რ თო ვა ნებს და 
უკე თე სო ბის კენ გვცვლის.  

ამ წიგ ნით გა ვა ერ თი ა ნეთ იმ სოფ ლად მცხოვ რე ბი ქა ლე ბის ამ ბე ბი, რო მელ თა მშრო მე ლი 
ხე ლე ბით, ბავ შ ვუ რი ენ თუ ზი აზ მი თა და დი დი სიყ ვა რუ ლით შექ მ ნი ლი ად გი ლე ბი და საკ-
ვე ბი წა რუშ ლელ შთა ბეჭ დი ლე ბას გა ჩუ ქებთ  და  მო გან დო მებთ, თა ვა დაც ამ ყვე ლაფ რის 
ნა წი ლად იქ ცეთ: და გეგ მოთ ახა ლი სა მოგ ზა უ რო მარ შ რუ ტე ბი, მო ი ნა ხუ ლოთ ქა ლე ბის 
მი ერ შექ მ ნი ლი სას ტუმ რო ე ბი თუ სხვა ტი პის სივ რ ცე ე ბი, გა იც ნოთ ისი ნი, გა სინ ჯოთ  სა-
უცხოო ღვი ნო ე ბი და კერ ძე ბი და ხე ლი შე წუ ყოთ მათ გაძ ლი ე რე ბას. 

გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ა, ნორ ვე გი ის მთავ რო ბის დახ მა რე ბით, ათ წელ ზე მე ტია 
სოფ ლად მცხოვ რე ბი ქა ლე ბის ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის თ ვის მუ შა ობს. ეს ქა ლე ბი 
ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა ში უდი დეს როლს ას რუ ლე ბენ, ამი ტომ  მათ გან სა-
კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა და ხელ შეწყო ბა სჭირ დე ბათ. ჩვენ თ ვის სა სი ხა რუ ლო და და სა-
ფა სე ბე ლი ა, რომ ამ მი მარ თუ ლე ბით  ჩ ვენს ძა ლის ხ მე ვას ტე რა ბან კიც შე მო უ ერ თ და  და 
პუბ ლი კა ცი ის მომ ზა დე ბა ში მხა რი დაგ ვი ჭი რა. გვჯე რა, რომ ქალ თა გაძ ლი ე რე ბა ში, მათ 
თან ს წო რო ბა სა და თა ნა მედ რო ვე,  თა ნას წო რი სა ზო გა დო ე ბის ფორ მი რე ბა ში ყვე ლას, 
მათ შო რის კერ ძო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბის რო ლი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ა. 

სა ინ ტე რე სო მოგ ზა უ რო ბას გი სურ ვებთ! 

გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცია

ძვირ ფა სო მკითხ ვე ლო,
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მა  ნეთ   ზე უფ   რო ლა  მა  ზი ად   გი  ლი მო  იც   ვა: სო -
ფე  ლი ბოს   ტა  ნა რა  ჭა  ში; რუ  ის   პი  რი, მე  ლა  ა  ნი 
და ზი  ნო  ბი  ა  ნი კა  ხეთ   ში; აცა  ნა და ლი  ხა  უ  რი 
გუ  რი  ა  ში; არაგ   ვის   პი  რი მცხე  თა-   მ   თი  ა  ნეთ   ში; 
ატე  ნი ქარ   თ   ლ   ში; მარ   ტ   ვი  ლი სა  მეგ   რე  ლო -
ში და წყალ   ტუ  ბო. მას   პინ   ძელ ქა  ლებს ოთხი 
სხვა  დას   ხ   ვა პრო  ფე  სი  ის ქა  ლი ეს   ტუმ   რა და 
თი  თო  ე  ულ მათ   გან   თან და  სა  მახ   სოვ   რე  ბე  ლი 
დღე გა  ა  ტა  რა. მას   პინ   ძ   ლე  ბის საქ   მი  ა  ნო  ბას 
გა  ე  როს ქალ   თა ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის წარ   მო -
მად   გე  ნე  ლი გვან   ცა ასა  თი  ა  ნი, მწე  რა  ლი 
ეკა  ტე  რი  ნე ტო  გო  ნი  ძე, შეფ   -   მ   ზა  რე  უ  ლი 
მე  რი  კო გუ  ბე  ლა  ძე და ფო  ტოგ   რა  ფი ლე  ლი 
ბლა  გონ   რა  რო  ვა გა  ეც   ნენ. ქა  ლე  ბის პორ  -
ტ   რე  ტებს სწო  რედ შე  მოქ   მე  დე  ბი  თი ჯგუ  ფის 
შთა  ბეჭ   დი  ლე  ბე  ბით, ეკა  ტე  რი  ნე ტო  გო  ნი  ძის 
ჩა  ნა  წე  რე  ბი  თა და ლე  ლი ბლა  გონ   რა  რო  ვას 
ფო  ტო  ე  ბით გი  ამ   ბობთ.

ეკა სა    ლუქ       ვა    ძე, ანა პა    ჭი    კაშ       ვი    ლი, თა    კო 
ჟუ    რუ    ლი, თე   ო    ნა თა    ბო    რი    ძე, ეკა ჩიკ       ვა   ი   -
ძე, თეკ       ლა ჯა    ნე    ლი    ძე, ნი    ნო ლო    თიშ       ვი    ლი, 
ანი წი    ქა    რიშ       ვი    ლი, ნუ    ცა ცის       კა    რიშ       ვი    ლი და 
კე    სო მა    ხა    რა    ძე იმ ას ქალს შო    რის არი   ან, 
რომ       ლე    ბიც გა   ე    როს ქალ       თა ორ       გა    ნი    ზა    ცი   ი    სა 
და სა ქარ თ ვე ლოს ფერ       მერ       თა ასო    ცი   ა    ცი   ის 
პროგ       რა    მის       თ       ვის მთე    ლი სა    ქარ       თ       ვე    ლო    დან 
შე   ირ       ჩ       ნენ. ქალ მე    წარ       მე    თა მხარ       დამ       ჭე    რი 
პრო    ფე    სი   უ    ლი ტრე    ნინ       გე    ბის შემ       დეგ კი მათ 
საგ       რან       ტო კონ       კურ       ს       ში მო    ნა    წი    ლე   ო    ბის სა    შუ  -
ა    ლე    ბაც მი   ე    ცათ. 

„გრანტის მო  გე  ბამ გო  ნე  ბა გა  მიხ   ს   ნა, მივ   ხ  -
ვ   დი, კი  დევ რა მჭირ   დე  ბა, რა არის გა  სა  კე -
თე  ბე  ლი... ათა  სი ახა  ლი იდეა მო  მი  ვი  და“, – 
ამ   ბობს ეკა სა  ლუქ   ვა  ძე, მე  წის   ქ   ვი  ლე გო  გო, 

რო  მელ   მაც ლი  ხა  ურ   ში წის   ქ   ვი  ლის აღ   დ  -
გე  ნით მთე  ლი სოფ   ლის მო  სახ   ლე  ო  ბას 
მოჰ   გ   ვა  რა შვე  ბა. „გრანტზე არა  ნაკ   ლებ 
მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი  ა, თუ რო  გორ გვიდ   გა  ნან 
ისი  ნი მხარ   ში. რო  ცა საქ   მეს იწყებ და ადა -
მი  ა  ნე  ბის იმე  დი გაქვს, ეს დი  დი ნუ  გე  ში  ა“, 
– აღ   ნიშ   ნავს ნუ  ცა ცის   კა  რიშ   ვი  ლი, რო  მე -
ლიც თბი  ლი  სი  დან წყალ   ტუ  ბო  ში გა  და  ვი  და 
და ოტია იოსე  ლი  ა  ნის სა  ო  ჯა  ხო მე  ურ   ნე -
ო  ბას, სახ   ლ   -   მუ  ზე  უ  მის მარ   თ   ვას შე  უ  ერ   თ  -
და. „საგრანტო კონ   კურ   სის ბო  ლო ეტაპ   ზე 
ჟი  უ  რის წევ   რებ   მა ერ   თა  დერ   თი კითხ   ვა 
და  მის   ვეს: ასე ძა  ლი  ან რა  ტომ გიყ   ვარს 
მარ   ტ   ვი  ლი?“ – სი  ცი  ლით იხ   სე  ნებს წარ   მო -
შო  ბით იმე  რე  ლი ანი წი  ქა  რიშ   ვი  ლი და ამ 
სიყ   ვა  რულ   ზე სა  უბ   რით არას   დ   როს იღ   ლე  ბა. 
„სახლიდან ცხვი  რი არ გა  მიყ   ვი  ა, ისე მო  ვი -
ა  რე მსოფ   ლი  ო“, – „ლაშას ეთ   ნო  სახ   ლის“ 
დი  ა  სახ   ლი  სი, ლი  ა, იმ ტუ  რის   ტებს გუ  ლის  -
ხ   მობს, რომ   ლე  ბიც სხვა  დას   ხ   ვა ქვეყ   ნი  დან 
ჩა  დი  ან მას   თან. 

ეს   ტუმ   რეთ ქა  ლებს, მო  უს   მი  ნეთ მათ, გა -
სინ   ჯეთ მა  თი მომ   ზა  დე  ბუ  ლი კერ   ძე  ბი, მა  თი 
და  წუ  რუ  ლი ღვი  ნო და მიხ   ვ   დე  ბით, რომ 
ეს ადა  მი  ა  ნე  ბი აჩე  რე  ბენ მა  ღალ   მ   თი  ა  ნი 
სტა  ტუ  სის მქო  ნე სოფ   ლის დე  პო  პუ  ლა  ცი -
ას, ამ   ცი  რე  ბენ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  დან მიგ   რა  ცი -
ას, ასაქ   მე  ბენ მე  ზობ   ლებს და აძ   ლი  ე  რე  ბენ 
ერ   თ   მა  ნეთს; ღირ   სე  უ  ლად აც   ნო  ბენ ჩვენს 
კულ   ტუ  რას მსოფ   ლი  ოს და ავი  თა  რე  ბენ 
აგ   რო  ტუ  რიზმს; გვა  ახ   ლო  ე  ბენ ბუ  ნე  ბას  -
თან, გვაძ   ლე  ვენ მა  გა  ლითს და გვავ   სე  ბენ 
იმე  დით: ხი  დი, რო  მელ   საც წარ   სუ  ლი  დან 
მო  მავ   ლის   კენ აშე  ნე  ბენ, მა  თი სიყ   ვა  რუ  ლი -
ვით მყა  რი  ა.

ტ   რო  ნო  მი  ას, თუმ   ცა სტუ  მარ   -   მას   პინ   ძ   ლო  ბის 
ათ სა  ო  ცარ ნი  მუშს სწო  რედ ად   გი  ლობ   რი  ვი 
კუ  ლი  ნა  რი  ის გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი გე  მო აერ  -
თი  ა  ნებს. ამი  ტომ ჩვე  ნი მთა  ვა  რი გმი  რე  ბის 
ამ   ბებს მა  თი  ვე უგემ   რი  ე  ლე  სი ულუ  ფე  ბით 
მო  გაწ   ვ   დით. ამ რე  ცეპ   ტე  ბის შთა  გო  ნე  ბით კი 
შეფ   -   მ   ზა  რე  უ  ლი მე  რი  კო გუ  ბე  ლა  ძე კერ   ძე  ბის 
ალ   ტერ   ნა  ტი  ულ ვერ   სი  ებს შე  მოგ   თა  ვა  ზებთ. 

კუ  ლი  ნა  რი  ულ   მა ტურ   მა, რო  მე  ლიც გა  ე  როს 
ქალ   თა ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ამ და  გეგ   მა, ათი ერ   თ  -

კუ  ლი  ნა  რი  უ  ლი ტუ  რი, რო  მელ   საც ამ კრე  ბუ -
ლით გი  ზი  ა  რებთ, ის   ტო  რი  ა  ში მოგ   ზა  უ  რო  ბას 
ჰგავს. ეს არის წარ   სულ   სა და მო  მა  ვალს 
შო  რის გა  დე  ბუ  ლი სა  ი  მე  დო ხი  დი და მას 
ქა  ლე  ბი აშე  ნე  ბენ. სა  შენ მა  სა  ლად იყე  ნე  ბენ 
ყვე  ლა  ზე ძვირ   ფასს: ქარ   თულ ტრა  დი  ცი -
ებს, წი  ნაპ   რე  ბის გა  მოც   დი  ლე  ბას, ავ   თენ  -
ტურ კულ   ტუ  რას, სამ   შობ   ლოს სიყ   ვა  რულს, 
სა  კუ  თარ შე  მარ   თე  ბას და მუხ   ლ   ჩა  უხ   რელ 
შრო  მას; იყე  ნე  ბენ ფქვილ   სა და ღვი  ნოს... ამ 
ქა  ლე  ბის საქ   მი  ა  ნო  ბა ბევ   რად სცდე  ბა გას  -
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პირ ვე ლი, რაც „ჟუკა-სანოს მა რან ში“ შე მოგ ვ ხ ვ და, იყო 
„შეცდომა“... გაშ ლი ლი ეზო, სახ ლ ზე გად მო ფე ნი ლი 
უკ რა ი ნის დრო შა, ხელ გაშ ლი ლი მას პინ ძე ლი და შემ დეგ 
ეს წარ წე რა... „Mistake” – სწო რედ ასე ერ ქ ვა მარ ნის 
თა რო ზე შე მოდ გ მულ ღვი ნოს – ფე რა დი და მხი ა რუ ლი 
ეტი კე ტით. 

ეს სიტყ ვა ნა ტუ რა ლის ტი მეღ ვი ნის, თა კო ჟუ რუ ლის ის-
ტო რი ას იღ ბ ლი ან რეფ რე ნად გას დევს. მოულოდნელი 
სა ხელ წო დე ბა მოვ ლე ნა თა მთელ ჯაჭვს აერ თი ა ნებს, 
აღი ა რე ბი თი ჩვე ნე ბა შემ თხ ვე ვი თო ბებ ზე აგე ბულ ამ-
ბავს გვიყ ვე ბა და გვახ სე ნებს, რომ ზოგ ჯერ აღ მო ჩე ნამ-
დე სწო რედ შეც დო მას მივ ყა ვართ; კარ გად გვაც ნობს 
ქალს, რო მელ საც არ ეში ნია სი ახ ლე ე ბი სა და ექ ს პე რი-
მენ ტე ბის. თა კო ჟუ რულ მა იცის, რომ ვე ნა ხი ცოცხა ლი 
ორ გა ნიზ მი ა, სა მი ელე მენ ტის გა დაკ ვე თის ად გი ლი: 
აქ ერ თ მა ნეთს მზე, მი წა და კლი მა ტი ხვდე ბა. ის კი ამ 
შეხ ვედ რის შემ ს წ რე და მე მა ტი ა ნე ა. სწო რედ აქ, მის 
თვალ წინ წყდე ბა ღვი ნის ბე დი, ტე რუ ა რი გა ნა პი რო ბებს 
ღვი ნის ხა სი ათს, ფერს, არო მა ტულ სპექტრს, თუმ ცა დი-
დია ადა მი ა ნის ფაქ ტო რი – ადა მი ა ნის, რო გორც ბუ ნე ბის 
ნამ დ ვი ლი მსა ხუ რის. და თა კოც ჰარ მო ნი უ ლად მიჰ ყ ვე ბა 
ოთხი ვე სე ზო ნის ციკლს. მის თ ვის ღვი ნო საქ მე ზე მე ტი ა, 
მეღ ვი ნე ო ბას ბიზ ნე სად ვე რას დ როს აღიქ ვამს და ვერც 
ვე რა ვის ურ ჩევს.

„როგორ უნ და ვურ ჩიო ადა მი ანს მეღ ვი ნე ო ბა? ეს შე იძ-
ლე ბა, მხო ლოდ ვუ სურ ვო!.. და, რა თქმა უნ და, ყვე-
ლას ვუ სურ ვებ ასეთ ბედ ნი ერ ცხოვ რე ბას! მეღ ვი ნე ო ბა 
აზ როვ ნე ბის წე სი ა, ნი რი ა, მთე ლი შე ნი ყო ფა ა, ეს ხარ 
შენ!“ 

თა კო ჟუ რუ ლი რვა წლის გან მავ ლო ბა ში ერ თ -ერთ 
გამომცემლობაში რე დაქ ტო რად მუ შა ობ და, მხატ ვ რულ 

საუკეთესოშეცდომა

ადგილი: 
„ჟუკა-სანოსმარანი“
კახეთი,სოფელირუისპირი

მასპინძელი:
თაკოჟურული

ტელეფონი:
+995558910368
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ტექ ს ტებს ენობ რი ვად და სტი ლის ტუ რად 
ას წო რებ და, წიგ ნებს და სა ბეჭ დად ამ ზა-
დებ და. მეღ ვი ნე ო ბა მის თ ვის რა ღა ცით 
ძველ საქ მი ა ნო ბას წა ა გავს – ავ ტო რი აქაც 
სხვა ა, შე მოქ მე დი ბუ ნე ბა ა, რო მელ საც თა-
კო უს მენს, უგებს, მიჰ ყ ვე ბა და ამუ შა ვებს, 
აძ ლევს სა ბო ლოო სა ხეს; სხვე ბის თ ვის 
ამ ზა დებს, რომ უკ ვე ბოთ ლ ში ჩა მოს ხ მუ ლი 
და და ბეჭ დი ლი ღვი ნო და ბეჭ დი ლი წიგ ნი-
ვით გა უშ ვას და გა ა ზი ა როს.

„იცით, ყვე ლა ფერს თა ვი სი დრო აქვს. 
ად რე, სა ერ თოდ, არ მი ზი დავ და ბუ ნე ბა... 
რო ცა სკო ლა ში ვსწავ ლობ დი, ექ ს კურ სი-
ებ ზე სი ა რუ ლიც კი მე ზა რე ბო და. მი წას თან 

სი ახ ლო ვე ასაკ მა მო ი ტა ნა და ასე და იწყო 
ჩე მი ტკბი ლი ცხოვ რე ბა“.

რამ დე ნი მე წლის წი ნათ ქა ლა ქის ხმა უ რი სა 
და რიტ მის გან გა დაღ ლი ლი თა კო მე უღ ლეს-
თან ერ თად თბი ლის თან ახ ლოს სა ა გა რა კე 
ად გი ლის ძებ ნას შე უდ გა. ბო ლოს თე ლა ვის 
სო ფელ რუ ის პირ ში მი აგ ნო ეზო ი ან სახლს 
ვე ნა ხით.

„ჩვენ ვე ნა ხი არ გვინ დო და, ღვი ნო ზე არც 
გვი ფიქ რი ა. მა შინ კა ხე თი არ იყო კონ-
ცეფ ცი ა“, – ღი მი ლით იხ სე ნებს თა კო 
წა რუ მა ტე ბელ მო ლა პა რა კე ბას სახ ლის 
მფლო ბელ თან, რო მე ლიც ვე რაფ რით 
და ი თან ხ მეს, რომ მი წა ვე ნა ხის გა რე შე 
გა ე ყი და. ასე და იწყო ყვე ლა ფე რი... მი წას 
მოჰ ყ ვა ვე ნა ხი, სახლს კი – სარ დაფ ში დაფ-
ლუ ლი რამ დე ნი მე უძ ვე ლე სი დამ ღი ა ნი 
ქვევ რი. ერ თ -ერ თ ზე დამ ზა დე ბის წე ლი ცაა 
მი თი თე ბუ ლი: 1907. ამ შემ თხ ვე ვი თო ბამ 
მთლი ა ნად შეც ვა ლა წყვი ლის ცხოვ რე-
ბა. ვაზს მოვ ლა სჭირ დე ბო და, გას ხ ვ ლა, 
გა ფურ ჩ ქ ვ ნა, შე ყელ ვა თუ ცის გახ ს ნა... 
პირ ველ რიგ ში კი ამ ყვე ლაფ რის სწავ ლა. 
სამ სა ხუ რის შემ დეგ თა კოს სოფ ლის კენ მო-
უ წევ და გუ ლი, ვე ნახ თან შეხ ვედ რა ეჩ ქა რე-
ბო და. უქ მე ებს კა ხეთ ში ატა რებ და, თუმ ცა 
ეს საკ მა რი სი არ იყო – ვა ზი სრულ ერ თ გუ-
ლე ბას მო ითხოვ და! ბო ლოს, თა კო სამ სა-
ხუ რი დან წა მო ვი და, თბი ლისს მოწყ და და 
მთლი ა ნად ვე ნახს და ეთ მო.

„ღვინო ჩემ თ ვის პო ე ზი ა ა... ოღონდ იმ შემ-
თხ ვე ვა ში, თუ მის უკან პა ტი ო სა ნი მეღ ვი ნე 
დგას, იდე ის ერ თ გუ ლი, პო ე ტი მეღ ვი ნე. 

პო ე ზი ა ში მხო ლოდ ლექსს არ ვგუ ლის ხ-
მობ, ბევრ რა მეს ვა ერ თი ა ნებ: იდე ა ლიზმს, 
სი სუფ თა ვეს, სიმ სუ ბუ ქეს..“ – გა ტა ცე ბით 
ჰყვე ბა თა კო და თან ღვი ნოს თან მი სა ყო-
ლებ ლად ბად რიჯ ნის პა მიდ ვ რი ან გა და სას-
მელს ამ ზა დებს. პურ საც თა ვად აცხობს.

„ჟუკა-სანოს მა რანს“, უმე ტე სად, უცხო ე ლი 
ტუ რის ტე ბი სტუმ რო ბენ, სა დი ლად რჩე ბი ან 
და მას პინ ძ ლის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი კერ ძე-
ბის თან ხ ლე ბით ღვი ნის და წურ ვის დე ტა-
ლებს ის მე ნენ. ეზო ში ფან ჩა ტუ რი შენ დე ბა, 
ეწყო ბა ღია სამ ზა რე უ ლოც, სა დაც თა კო 
უფ რო მე ტი ვი ზი ტო რის მი ღე ბას შეძ ლებს. 
რო ცა მას თან სტუ მა რი მი დის, პირ ველ 

რიგ ში, ღვი ნოს აგე ბებს და ეკითხე ბა: „ხომ 
მოგ წონს?“ ბევ რი კარ გი შე ფა სე ბა მი უ ღი ა, 
ერ თ -ერ თი კი ღვი ნის მცოდ ნემ ასე ჩა მო ა ყა-
ლი ბა: „შეგრძნებების მღვი მე“. 

თა ვად თა კოც შეგ რ ძ ნე ბე ბის ადა მი ა ნია 
და გულს მიჰ ყ ვე ბა. სჯე რა, რომ ამ საქ მე ში 
მთა ვა რი თა ვი სუფ ლე ბა ა. თა ვი სუფ ლე ბა 
დაკ ვე თის გან, მომ ხ მა რებ ლუ რი და მო კი დე-
ბუ ლე ბის გან, თა ვი სუფ ლე ბა სა ხელ მ წი ფოს-
გა ნაც. ამი ტომ თა ვი დან ვე და მო უ კი დებ-
ლად გა დაწყ ვი ტა ღვი ნის გა ყიდ ვა. 

„არ მე გუ ლე ბა ნა ტუ რა ლის ტი მეღ ვი ნე, რო-
მე ლიც ღვი ნოს ბა ზარ ზე გათ ვ ლის; იტყ ვის, 
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რომ, მო დი, ევ რო პის თ ვის არ და ვა ვარ გებ 
ჭა ჭა ზე, მსუ ბუქს და ვა ყე ნებ. ასე არ ხდე ბა. 
ყვე ლა ისე აკე თებს, რო გორც თვი თონ მოს-
წონს, და მო უ კი დე ბე ლია გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბა ში. ენ თუ ზი ას ტი ა. მე რე ბა ზა რი თვი თონ 
მო დის, აუცი ლებ ლად მო დის. თუ ღვი ნო 
კარ გი ა, ყვე ლა შემ თხ ვე ვა ში გა მოჩ ნ დე ბა 
ხალ ხი, რო მე ლიც სწო რედ ასეთ ღვი ნოს 
აირ ჩევს, ამას და ლევს“. 

„ჟუკა-სანოს მარ ნის“ ათა სამ დე ბოთ ლი 
არას დ როს დარ ჩე ნი ლა აუთ ვი სე ბე ლი, პი-
რი ქით, ზოგ ჯერ მა რა გი მო უ ლოდ ნე ლად 
სწრა ფად თავ დე ბა. თა კო გან სა კუთ რე ბუ-
ლად ემ ზა დე ბა ხოლ მე ნა ტუ რა ლის ტე ბის 
ფეს ტი ვა ლის თ ვის, რო მე ლიც დე კემ ბერ ში 
ტარ დე ბა. უდი დე სი ნა წი ლი ექ ს პორ ტი ო-
რებს მი აქვთ, წარ მა ტე ბით ყი დი ან ევ რო პა-
სა და შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში. თა კო ღე-
ლავს, სულ ამოწ მებს, რო გორ მგზავ რობს 
ღვი ნო, ხომ და ცუ ლია ტრან ს პორ ტი რე ბის 
პი რო ბე ბი. თა ვად ღვი ნო თუ იქ ცე ვა კარ-
გად, ხომ არ არ ცხ ვენს... ამაო ხომ არ იყო 
მთე ლი წლის შრო მა?... მი სი და ღვი ნის 
ამ ბა ვი სიყ ვა რუ ლის ის ტო რი ას ჰგავს. ვე-
ნახ თან ურ თი ერ თო ბის ყო ვე ლი დღე უზარ-
მა ზარ დღი ურ შია აღ რიცხუ ლი. ეს წიგ ნი 
ცალ კე სა ნა ხა ო ბა ა. დი დი ფორ მა ტის სქელ 
ყდა ში მოქ ცე უ ლი თეთ რი ფურ ც ლე ბი თა-
კომ გა მომ ცემ ლო ბი დან გა მო ი ყო ლა. 

„ეს არის მა კე ტი. წიგ ნის და ბეჭ დ ვამ დე 
სტამ ბა გვიგ ზავ ნი და ხოლ მე ასეთ ნი მუშს, 
რომ პა რა მეტ რე ბი დაგ ვე დას ტუ რე ბი ნა“, – 
გვე უბ ნე ბა თა კო და სა თუ თად ფურ ც ლავს 
დღი ურს, რო მე ლიც სავ სეა ხუ თი წლის 

ამ ბე ბით, აღ წე რი ლია ყო ვე ლი დღე და საქ-
მი ა ნო ბა. ზო გან გამ ხ მა რი ყვა ვი ლი დევს, 
ზო გან მო ყო ლი ლი ა, რო გორ ჩა ვარ და მზე 
მარ ც ვალ ში და გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა შეს ძი ნა 
ყურ ძენს, ან რო გორ იმა ტებს ვაზ ში შე წო ვის 
და ძა ბუ ლო ბა, რო ცა ნი ა დაგ ში წყლის რა ო-
დე ნო ბა იკ ლებს. გა წე რი ლია გეგ მე ბი, რომ 
ხვალ და ა კა ვებს ას მეტ რი ან რი გებს, ზეგ 
ხე ლის ტრაქ ტორს იყი დის... ეს წიგ ნი რო-
მა ნი ვი თა ა, ვა ზი ვით ჰყვე ბა მთე ლი წლის 
ამინდს, ოთხი ვე სე ზო ნის დე ტა ლურ ამ ბებს, 
თა კოს მთელ ცხოვ რე ბას 2017 წლი დან 
დღემ დე.

„რომ იცო დეთ, რო გორ ვე ლა პა რა კე ბი და 
ვე ფე რე ბი ჩემს ვე ნახს... გო გო ნებს ვე ძა ხი, 
ბა ლე რი ნე ბი ვით არი ან ჩე მი ვა ზის ძი რე ბი. 
დგა ნან და მე ლო დე ბი ან, თუ ერ თი კვი რა 
ვერ მო ვი ცა ლე და ვერ ვნა ხე, მეჩ ვე ნე ბა, 
რომ ცუდ ხა სი ათ ზე მხვდე ბი ან“.

ასე თი შეყ ვა რე ბუ ლი, წრფე ლი მეღ ვი ნის გან 
შეც დო მაც სა პა ტიოა – სწო რედ პრო პორ-
ცი ა დარ ღ ვე ულ მა, არას წო რად გა ზა ვე ბულ-
მა იყალ თოს წი თელ მა და რქა წი თელ მა 
შექ მ ნა და უ გეგ მა ვი გე მო – ასე და ი ბა და 
„მისთეიქი“, რო მე ლიც „ჟუკა-სანოს მარ-
ნის“ ერ თ -ერთ სა ვი ზი ტო ღვი ნოდ იქ ცა და 
ნა ტუ რა ლის ტუ რი ღვი ნის ის ტო რი ა შიც სა მუ-
და მოდ ჩა ი წე რა. 

გა სინ ჯეთ შემ თხ ვე ვით შექ მ ნი ლი ღვი ნო. 
იქ ნებ, მარ თ ლა მო გა გო ნოთ პო ე ზი ა; იქ ნებ, 
ოთარ ჭი ლა ძის სიტყ ვე ბიც გა გახ სე ნოთ: 
„ამქვეყნად რაც კი ხდე ბა შემ თხ ვე ვით, მა-
რა დი უ ლი ის არის მხო ლოდ…“
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ბად       რიჯ       ნის წა    სას       მე    ლი

გა    მო    ყე    ნე    ბუ    ლი პრო    დუქ       ტი:
3 ც ბად რი ჯა ნი 
2ც ბულ გა რუ ლი წი წა კა 
1ც პა მი დო რი 
1 ჩ.კ ტო მატ პას ტა 
2ც ხახ ვი 
30 გრ რე ჰა ნი 
30 გრ ქინ ძი 
და ღერ ღი ლი წი წა კა, და ღერ ღი ლი ხმე ლი 
ქინ ძი, ძმა რი და მა რი ლი – გე მოვ ნე ბით

მომ       ზა    დე    ბის წე    სი:
მოვ ხარ შოთ ბად რი ჯა ნი, გავ წუ როთ, დავ-
ჭ რათ ან ხე ლით დავ ძენ ძოთ და წვრი ლად 
დაჭ რილ პა მი დორ თან ერ თად მოვ შუ შოთ.
ცალ კე მოვ შუ შოთ კუ ბე ბად დაჭ რი ლი ხახ ვი 
და ბულ გა რუ ლი, მო ვას ხათ ძმა რი და შე ვუ-
რი ოთ ბად რიჯ ნის მა სა, და ვუ მა ტოთ ტო მატ 
პას ტა და გა ვაგ რ ძე ლოთ შუშ ვა. შე ვა ზა ვოთ 
მწვა ნი ლით, სუ ნე ლით, მა რი ლით, წი წა კით. 
ინ გ რე დი ენ ტე ბი კარ გად რომ შე ე რე ვა ერ-
თ მა ნეთს და მო ი შუ შე ბა, გად მოვ დ გათ და 
წა ვუს ვათ ახ ლად გა ხუ ხუ ლი პუ რის ნაჭ რებს, 
რო მე ლიც სა სურ ვე ლი ა, გა რე დან ხრა შუ ნა 
და შიგ ნით რბი ლი იყოს.

კა ხე თი, რუ ის პი რი

გა მომ ცხ ვა რი ბად რი ჯა ნი გა წუ რუ ლი 
მაწ ვ ნი თა და ქუნ ჯუ ტის ზე თით

გა    მო    ყე    ნე    ბუ    ლი პრო    დუქ       ტი:
3 ც ბად რი ჯა ნი 
200 გრ გა წუ რუ ლი მა წო ნი
1 კბ ნი ო რი
10 გრ მშრა ლი აჯი კა
20 მლ ლი მო ნის წვე ნი
50 მლ ქუნ ჯუ ტის ზე თი
5 გრ ქუნ ჯუ ტის მარ ც ვა ლი 
1 ც მწვა ნე წი წა კა
20 გრ ოხ რა ხუ ში 
20 გრ მწვა ნე ხახ ვი
მა რი ლი, პილ პი ლი – გე მოვ ნე ბით

მომ   ზა  დე  ბის წე  სი:
სა შუ ა ლო ზო მის ბად რი ჯა ნი ალაგ -ა ლაგ 
ჩან გ ლით დავ ჩხ ვ ლი ტოთ და თა ვი სი ვე ყუნ-
წით, კან გა უც ლე ლად შევ დ გათ ღუ მელ ში. 
ვაცხოთ 200 გრა დუს ზე 30-35 წუ თით – სა-
ნამ კარ გად დარ ბილ დე ბა და მო იბ რა წე ბა. 
შემ დეგ გა მო ვი ღოთ და რომ შეგ რილ დე ბა, 
კა ნი გა ვა ცა ლოთ და სა წურ ზე დავ დოთ. 
ამის პა რა ლე ლუ რად, გა წუ რუ ლი მა წო ნი 
შე ვა ზა ვოთ დაჭყ ლე ტი ლი ნივ რით, აჯი კით, 
ლი მო ნის წვე ნით, 30 მლ ქუნ ჯუ ტის ზე თით, 
მა რი ლი თა და პილ პი ლით. მი ღე ბუ ლი მა სა 
გავ შა ლოთ თეფ შ ზე და ზე მო დან მო ვა თავ-
სოთ გა მომ ცხ ვა რი ბად რი ჯა ნი, მო ვას ხათ 
დარ ჩე ნი ლი ზე თი, მო ვა ყა როთ ქუნ ჯუ ტის 
მარ ც ვ ლე ბი, ოხ რა ხუ შის ფოთ ლე ბი, დაჭ რი-
ლი ხახ ვი და მწვა ნე წი წა კა.
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„თქვენ ხართ სო ფელ ზი ნო ბი ან ში, ეს სო ფე ლი და სახ-
ლე ბუ ლია ეთ ნი კუ რი უდი ე ბით. მეც მა მით უდია ვარ“, – 
ასე გაგ ვეც ნო ყვარ ლის რა ი ონ ში მცხოვ რე ბი ანა პა ჭი-
კაშ ვი ლი, რომ ლის თ ვი საც მას პინ ძ ლო ბის ერ თ -ერ თი 
მთა ვა რი ხიბ ლი სწო რედ ის ტო რი ის გა ზი ა რე ბა ა. მი სი 
სა ო ჯა ხო სას ტუმ როს „ტერასა ზი ნო ბი ა ნის“ სტუმ რე ბიც 
ყო ველ თ ვის ინ ტე რეს დე ბი ან სა ქარ თ ვე ლო ში მცხოვ რე-
ბი კავ კა სი ე ლი ალ ბა ნე ლე ბის შთა მო მავ ლე ბით. ანას 
გა მოც დი ლე ბით, ად გი ლობ რივ თუ უცხო ელ ტუ რის ტებს, 
მის მი ერ შე თა ვა ზე ბულ მრა ვალ ფე რო ვან სერ ვის თან 
ერ თად, მას პინ ძელ თან ურ თი ერ თო ბი სა და დე ტა ლე ბის 
შეტყო ბის სურ ვი ლიც უჩ ნ დე ბათ. 

„ყოფილა, რომ გა მიწყ ვია სუფ რა და გავ სულ ვარ, 
მაგ რამ მე ძა ხი ან, სა უ ბა რი უნ დათ, მე ტის გა გე ბა. მეც 
ვუყ ვე ბი... სა ხე ლი ზი ნო ბი ა ნი ზი ნობ სი ლი კაშ ვი ლის-
გან მო დის. 1920-იან წლებ ში სწო რედ მი სი ხელ მ ძღ-
ვა ნე ლო ბით გად მო სახ ლ დ ნენ აქ უდი ე ბი. სა ზო გა დო 
მოღ ვა წე 37 წლის რეპ რე სი ებს შე ე წი რა – და ას მი ნეს, 
„ტროიკამ“ გა ა სა მარ თ ლა და დახ ვ რი ტეს. კო მუ ნის ტებ მა 
სო ფელს „ოქტომბერი“ გა და არ ქ ვეს. ზი ნო ბი ანს თა ვი-
სი სა ხე ლი რამ დე ნი მე წლის წი ნათ, ად გი ლობ რი ვე ბის 
მოთხოვ ნით, და უბ რუნ და“.

ად რე უდი ე ბი სა კუ თარ წარ მო მავ ლო ბა ზე ლა პა რაკს 
ერი დე ბოდ ნენ. ანა საც მოჰ ყ ვე ბა ბავ შ ვო ბის ტრავ მუ ლი 
გა მოც დი ლე ბა, რო ცა თა ნა ტო ლებ მა ეთ ნი კუ რი გან ს-
ხ ვა ვე ბუ ლო ბის გა მო დას ცი ნეს. სტიგ მის გან გა სა თა ვი-
სუფ ლებ ლად დრო დას ჭირ და. დღეს უკ ვე სი ა მოვ ნე ბით 
აზი ა რებს სა კუ თარ კულ ტუ რას, იკ ვ ლევს ის ტო რი ას და 
„ტერასა ზი ნო ბი ა ნის“ სტუმ რებს უდი ურ სამ ზა რე უ ლოს 
სთა ვა ზობს.

ორიტოტიდახუთიშეგრძნება

ადგილი: 
„ტერასაზინობიანი“
კახეთი,სოფელიზინობიანი

მასპინძელი:
ანაპაჭიკაშვილი

ტელეფონი:
+995599110710
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„ზინობიანის სკო ლა ში დღე საც ას წავ ლი-
ან უდი ურს, მაგ რამ ქარ თუ ლი ან ბა ნით. 
დამ წერ ლო ბა დი დი ხნის გამ ქ რა ლი ა, 
ჩვენ თვი თო ნაც გაქ რო ბის პი რას ვართ. აქ 
ქორ წი ნე ბის პრობ ლე მა არას დ როს ყო ფი-
ლა, რად გან რე ლი გია სა ერ თო ა. ბევ რი 
შე რე უ ლი ოჯა ხი ა, რო გორც ჩე მი – დე და 
ქარ თ ვე ლი ა, მა მა – უდი ა. ასეთ ოჯა ხებ-
ში დი დად არ ცდი ლობ დ ნენ იდენ ტო-
ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას. ჩემს გვარს „შვილი“ 
მა შინ და ე მა ტა, რო ცა სა ქარ თ ვე ლო ში 
გად მოვ სახ ლ დით. მა ნამ დე იყო „პაჭკი“, 
რაც ორ ტოტს ნიშ ნავს: „პაჭ“ არის ტო ტი, 
„კი“ – ორი. უმე ტე სო ბას ასე აქვს „შვილი“ 
და მა ტე ბუ ლი, მა გა ლი თად, აივა ზაშ ვილს, 
და ლა ქიშ ვილს... უდი უ რი კერ ძე ბი დღეს 
„ტერასა ზი ნო ბი ა ნის“ გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი-
ლი ა. სტუმ რებს ძა ლი ან მოს წონთ ჩვე ნი 
ტრა დი ცი უ ლი ჭა ინ ჰუ ფი. „ჰუფი“ ფლავს 
ნიშ ნავს, „ჭაინ“ – ერ ბოს“.

წაბ ლის, ქიშ მი შის, ქათ მის ხორ ცი სა და 
ბრინ ჯის ნა ზა ვი მარ თ ლაც სა ო ცარ კომ-
ბი ნა ცი ას ქმნის. კერ ძის გა სინ ჯ ვის შემ დეგ 
ყვე ლას გვიჩ ნ დე ბა და მა ტე ბის სურ ვი ლი. 

ანას სა ო ჯა ხო სას ტუმ რო ში შე ნო ბის ძვე ლი 
ელე მენ ტე ბია შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი და თა ნა-
მედ რო ვე სტილ თან ჰარ მო ნი უ ლად შე ხა-
მე ბუ ლი. ეზო ში ღია სამ ზა რე უ ლო შენ დე ბა, 
უკან ვე ნა ხი ა, წინ კი ფუტ კ რის სკებ ზე აგე-
ბუ ლი ხის კო ტე ჯი. აქ დას ვე ნე ბა ადა მი ა ნის 
ხუ თი ვე შეგ რ ძ ნე ბას სა ინ ტე რე სოდ პა სუ-
ხობს და შთა ბეჭ დი ლე ბას ყვე ლა აღ ქ მით 
აერ თი ა ნებს: მხედ ვე ლო ბის, გე მოს, სმე-
ნის, შე ხე ბი სა და ყნოს ვის.

გე მო:

„უდიურ სამ ზა რე უ ლოს მუს ლი მუ რი კულ-
ტუ რის გავ ლე ნა აქვს. დო მი ნი რებს ბრინ-
ჯი. მა გა ლი თად, ფახ ლინ ჰუ ფი ლო ბი ო სა 
და ბრინ ჯის გან მზად დე ბა, სა ნე ლებ ლად 
რე ჰანს ვი ყე ნებთ, კერ ძი მა წონ თან ერ თად 
იჭ მე ბა. ძა ლი ან გემ რი ე ლი და სა ლე ვია ყო-
რე ხე. ცოცხა ლი, სე ზო ნუ რი მჟა ვე ხი ლის გან 
ვა კე თებ. ყვე ლა ზე მე ტად ალუბ ლის მომ-
წონს, ალუ ბალს გავ ხე ხავ, წვე ნი გა მომ-
ყავს, შიგ ნით ჩავ ჭყ ლეტ ნი ორს, კა კა ოს, 
ქინ ძის ყვა ვილს, ცო ტა მა რილს და კიტრს. 
სიცხე ში ძა ლი ან კარ გი და სა ლე ვი ა“.

სო ფე ლი ზი ნო ბი ა ნი ქინ ძ მა რა უ ლის ზო ნას 
ეკუთ ვ ნის. ოჯა ხი სტუ მარს თა ვის და წუ რულ 
ღვი ნოს ახ ვედ რებს. 

„უდიები ქარ თ ვე ლე ბი ვით ვა ყე ნებ დით 
ღვი ნოს. ძველ ფო ტო ებ ზე ჩანს ქვევ რე ბი. 
აქაც პა პა ჩემ მა ჯერ მა რა ნი ააშე ნა, ქვევ-
რე ბი ჩა ყა რა და მე რე ააგო სახ ლი“.

მხედ ვე ლო ბა:

სას ტუმ როს ტე რა სი დან და მატყ ვე ვე ბე ლი 
ხე დი იშ ლე ბა. სა ო ცა რი სა ნა ხა ვია ალაზ ნის 
ვე ლი და კავ კა სი ო ნი.

სმე ნა:

აქ გა ტა რე ბულ დღეს ფუტ კ რე ბის ბზუ ი ლი 
და ჩი ტე ბის ჭიკ ჭი კი გას დევს... ფრინ ვე ლე-
ბი ეზო ში დიდ კაკ ლის ხე ზე იყ რი ან თავს 
და დი ლი დან გა ლო ბენ. ამ ფონ ზე კი დევ 

უფ რო სა სი ა მოვ ნოდ ის მი ნე ბა ზი ნო ბი ა ნის 
ის ტო რი ა.

შე ხე ბა:

სტუ მარს შე უძ ლი ა, სურ ვი ლი სა მებრ, ვე ნახ-
ში ყურ ძე ნი მოკ რი ფოს. ღია სამ ზა რე უ ლო-
ში კი უდი უ რი და ად გი ლობ რი ვი კერ ძე ბის 
მას ტერ კ ლას ში მი ი ღოს მო ნა წი ლე ო ბა. 
სა კუ თა რი ხე ლით შე ე ხოს ნა ტუ რა ლურ და 
ად გი ლობ რივ პრო დუქტს. ოჯახ ში ღვი ნის 
გარ და, თაფ ლი და ხორ ცი აქვთ, და ნარ-
ჩენს კი მე ზობ ლე ბის გან ყი დუ ლო ბენ. 
ჭა ინ ჰუ ფის მნიშ ვ ნე ლო ვან ინ გ რე დი ენტს 
– წაბლს – ანა ტყე ში აგ რო ვებს. სამ ზა რე-
უ ლოს აღ ჭურ ვა მან მო გე ბუ ლი გრან ტით 
შეძ ლო. ზამ თ რის თ ვის ამ სივ რ ცის შე მინ ვას 
გეგ მავს, რომ ნე ბის მი ერ სე ზონ ზე მი ი ღოს 
სტუმ რე ბი. რე ცეპ ტებს ხან დაზ მუ ლი დი ა-
სახ ლი სე ბის გან აგ რო ვებს, რომ ძვე ლი, 
ავ თენ ტუ რი კერ ძე ბი აღად გი ნოს და შე ი-
ნარ ჩუ ნოს.

ყნოს ვა:

სუნ თ ქ ვა აქ გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო-
ბის თე მა ა. „ზინობიანის ტე რა სა“, მას პინ-
ძ ლის გან მარ ტე ბით, ერ თა დერ თი ად გი-
ლია სა ქარ თ ვე ლო ში, სა დაც მსურ ვე ლებს 
აპი თე რა პი ის სრულ ყო ფილ კონ ცეფ ცი ას 
სთავაზობენ. ამ გა მა ჯან სა ღე ბელ მე თოდს 
ანიმ, მე უღ ლეს თან ერ თად, კო ვი დის დროს 
მი აგ ნო. 

„პანდემიისას ჩა კე ტი ლე ბი აქ ფუტ კარს 
ვუვ ლი დით და თაფლს ვი ღებ დით. მა შინ 



22 | კულინარიული მოგზაურობა ქალ მეწარმეებთან კულინარიული მოგზაურობა ქალ მეწარმეებთან | 23

გა მიჩ ნ და აზ რი, რომ ფუტ კ რებს რა ღაც სხვაც 
შე უძ ლი ათ. ინ ტერ ნეტ ში მო ვი ძი ეთ და აპი 
კულ ტუ რას მი ვა გე ნით – ესაა ფუტ კ რე ბის ჰა-
ე რით სუნ თ ქ ვის სის ტე მა. აპი თე რა პი ის თ ვის 
სპე ცი ა ლუ რი კო ტე ჯი გა ვა კე თეთ. სკა ზე და-
მონ ტა ჟე ბუ ლია ელექ ტ რო ინ ჰა ლა ტო რი, რო-
მელ საც სკი დან ყვე ლა ზე სტე რი ლუ რი ჰა ე რი 
ამო აქვს. ძა ლი ან სა სი ა მოვ ნო პრო ცე დუ რა ა, 
სა სარ გებ ლო და სამ კურ ნა ლო. და მა ტე ბით 
გვაქვს ორი ოთა ხი, სა დაც ამ ჰა ერ ზე და ძი ნე-
ბაც შე იძ ლე ბა. ზაფხულ ში აპი თე რა პი ის თ ვის 
და ღეს ტ ნი და ნაც გვეწ ვივ ნენ“.

ანა კა ხეთ ში თბი ლი სი დან დაბ რუნ და. ახ-
ლა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ა ში მუ შა-
ობს, მე უღ ლეს თან ერ თად ზრდის შვი ლებს 
და „ზინობიანის ტე რა სას“ უძღ ვე ბა. 

„კახეთში მინ და ცხოვ რე ბა... სა ინ ტე რე სო 
ცხოვ რე ბა მინ და, მქონ დეს. სა ინ ტე რე სო 
ცხოვ რე ბა კი, მგო ნი ა, რომ ბევ რი ახა ლი 
ადა მი ა ნის გაც ნო ბას მო აქვს. უკ ვე არა ერ თი 
ქვეყ ნი დან მეწ ვივ ნენ, რამ დე ნი რამ გა ვუ ზი-
ა რეთ ერ თ მა ნეთს... კა ხე თი ქე იფ თან ასო-
ცირ დე ბა და არ მინ და, აქ მხო ლოდ და სათ-
რო ბად ჩა მო დი ო დეს ხალ ხი. ჩე მი სა ბო ლოო 
მი ზა ნი კულ ტუ რუ ლი სივ რ ცის შექ მ ნა ა“.

სა კუ თა რი გვა რის ეტი მო ლო გი ა ზე ანამ 
ზუსტ ინ ფორ მა ცი ას ჯერ ვერ მი აკ ვ ლი ა, 
თუმ ცა, „პაჭ კი“ ანუ ორი ტო ტის ცნე ბა სიმ-
ბო ლუ რად გას დევს მის ცხოვ რე ბას.

„მამიდაჩემი უდი უ რი ენის მკვლე ვა რი იყო 
და ამა ზე ბევ რი ჰქონ და და წე რი ლი. ჩემს 
და ბა დე ბამ დე გარ და იც ვა ლა. ეს ნაშ რო-

მე ბი მი სი თა ნამ შ რომ ლის თ ვის გა უ ტა ნე ბი-
ათ გა მო სა ცე მად, მაგ რამ თბი ლის ში ომის 
დროს ყვე ლა ფე რი და იწ ვა.

ზოგ ჯერ ვგრძნობ, რომ გა ო რე ბუ ლი ვარ 
– ერ თი ტო ტი აქ არის, მე ო რე – სხვა გან. 
ახ ლა აზერ ბა ი ჯა ნის ორ სო ფელ ში ცხოვ-
რო ბენ უდი ე ბი, ნიჯ ში და ოღუზ ში. ლა გო-
დე ხი დან გა დახ ვალ, არ არის შორს. იქ ნებ, 
ნა თე სა ვე ბიც მყავს ან წი ნაპ რე ბის ნა სახ-
ლარს მი ვაგ ნო. სულ მაქვს შეგ რ ძ ნე ბა, რომ 
ჩე მი იდენ ტო ბის ერ თი ნა წი ლი სხვა გა ნაა 
მო სა ძებ ნი. აუცი ლებ ლად წა ვალ ამ გა-
ზაფხულ ზე“...

ტუ რის ტულ საქ მი ა ნო ბას თან ერ თად ანას 
თვით გა მორ კ ვე ვის პრო ცე სიც გა უ ი ოლ და. 
მის თ ვის სა სი ხა რუ ლო ა, რომ ახალ გაზ რ-
დებს აღარ ეთა კი ლე ბათ უდი უ რი წარ მო-
მავ ლო ბა. 

„ადრე ზი ნო ბი ან ში „დაჩექინებაც“ 
კი რცხვე ნო დათ და ყვა რელ ში 
„ჩექინდებოდნენ“... რაც ეს საქ მე წა მო-
ვიწყე და ჩე მი წარ სუ ლის შე სა ხებ ბევრს 
ვუ ამ ბე, მე ტის გა კე თე ბის სურ ვი ლი გა მიჩ-
ნ და. რამ დე ნი მე ადა მი ან თან ერ თად ორ-
გა ნი ზა ცი აც და ვა არ სეთ – „საქართველოს 
უდი ე ბი“. ერ თ -ერ თი ჩვენ გა ნი, სან დ რო 
ქავ თა რა ძე, ზი ნობ სი ლი კაშ ვი ლის შთა მო-
მა ვა ლი ა.

დღეს ის ფაქ ტი, რომ ჩე მი იდენ ტო ბა რამ-
დე ნი მე კულ ტუ რის გან შედ გე ბა, თავ და ჯე რე-
ბუ ლო ბას მმა ტებს და უფ რო მაძ ლი ე რებს“.
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ჭა ი ნა ხუ პი 
(უდიური ერ ბოს ფლა ვი)

გა მო ყე ნე ბუ ლი პრო დუქ ტი:
1 კგ ბრინ ჯი
150 გრ ერ ბო 
500 გრ წაბ ლი 
1 ქი ლა მა წო ნი
2 ც კვერ ცხი
200 გრ ერ ბო 
500 გრ ქიშ მი ში 
1 ც ვა რია

მომ   ზა  დე  ბის წე  სი:
პირ ველ რიგ ში, მოვ ხარ შოთ ბრინ ჯი, 
ოღონდ ნა ხევ რად. შემ დეგ ერ თ მა ნეთ ში 
ავუ რი ოთ1 ქი ლა მა წო ნი და 3 კვერ ცხი, 
შე ვა ზი ლოთ ბრინჯს და გა ვა კე თოთ კერ-
ძის ძი რი (ეს დაბ რა წუ ლი ძი რი ყვე ლა ზე 
გემ რი ე ლია იდე ა ში). ეს ძი რი და ახ ლო ე ბით 
3-5 სან ტი მეტ რამ დე უნ და ეფი ნე ბო დეს. 
შემ დეგ კი ფე ნა- ფე ნა დავ დოთ: ბრინ ჯი, 
ნა ხევ რად მო ხარ შუ ლი წაბ ლი (შემდგომ 
რბილ დე ბა წაბ ლი) და ქიშ მი ში – სულ 2-3 
ფე ნას ვა კე თებთ. ვდგამთ ძა ლი ან და-
ბალ ცეცხ ლ ზე (სასურველია, ეს იყოს გა რე 
ცეცხ ლი), ძირ ში ვუ დებთ გა მა ნა წი ლე ბელს, 
რომ ტემ პე რა ტუ რა თა ნაბ რად გა ნა წილ დეს 
და ძი რიც ერ თ ნა ი რად ,,დაიბრაწოს”. ბო-
ლოს, ზე მო დან ვა დებთ მო ხარ შულ ქა თამს 
(სასურველია სოფ ლის ვა რი ა) და სუფ რა ზე 
მიგ ვაქვს გამ დ ნარ ერ ბოს თან ერ თად.

კა ხე თი, ზინობიანი

ქათ მის ფლა ვი შაფ რა ნი თა და 
ალუბ ლის ჩი რით

გა მო ყე ნე ბუ ლი პრო დუქ ტი:
1 ც წი წი ლი
500 გრ ბრინ ჯი
200 გრ ალუბ ლის ჩი რი 
2 ც ხახ ვი 
200 გრ ფსტა 
10 გრ სუ მა ხი 
2 გრ შაფ რა ნი
150 გრ კა რა ქი
100 გრ ზე ი თუ ნის ზე თი

მომ   ზა  დე  ბის წე  სი:
წი წილს მა რი ლი წა ვუს ვათ ყვე ლა მხრი-
დან და შევ წ ვათ ტა ფა ზე. შე ვაგ რი ლოთ და 
ხორ ცი მო ვა ცი ლოთ ძვალს. ბრინ ჯი კარ გად 
გავ რეცხოთ და და ვად გათ მო სა ხარ შად. ცო-
ტა რომ და აკ ლ დე ბა მო ხარ შ ვას, ცეცხ ლი დან 
გად მოვ დ გათ. გა ვა ხუ როთ ტა ფა, და ვას ხათ 
ზე თი, კა რა ქი და მოვ შუ შოთ ალ ყად დაჭ-
რი ლი ხახ ვი, და ვუ მა ტოთ ალუბ ლის ჩი რი, 
ფსტა. 5 წუთ ში ტა ფა გად მოვ დ გათ ცეცხ ლი-
დან და მა სა შე ვაგ რი ლოთ. ცალ კე ტა ფა ზე 
2 წუ თით მოვ ხა ლოთ შაფ რა ნი და შემ დეგ 
კოვ ზით გავ ხ ს ნათ 50 მლ წყალ ში. ერ თად 
ავუ რი ოთ: ბრინ ჯი, შემ წ ვა რი წი წი ლი, მო-
შუ შუ ლი ხახ ვის, ალუბ ლი სა და ფსტის მა სა, 
და ვუ მა ტოთ სუ მა ხი, მა რი ლი, პილ პი ლი, 
შაფ რა ნი და ვშუ შოთ და ბალ ცეცხ ლ ზე, სა ნამ 
ბრინ ჯი მო ი ხარ შე ბა. 



26 | კულინარიული მოგზაურობა ქალ მეწარმეებთან

ჯერ იყო ჩა ი. ვე ლუ რი, ბა ლა ხო ვა ნი, სა კუ თა რი ხე ლით 
მოკ რე ფი ლი, მზის ამოს ვ ლამ დე შეგ რო ვე ბუ ლი ცვარ-
შე უმ შ რა ლი კოკ რე ბი, სა სარ გებ ლო მცე ნა რე ე ბი. თე ო ნა 
თა ბო რი ძის საქ მი ა ნო ბა, სა ო ჯა ხო სას ტუმ როდ ჩა მო ყა-
ლი ბე ბამ დე, სწო რედ ჩა ით და იწყო. თუმ ცა, ამ არო მა-
ტულ სას მელს წინ თე ო ნას ოც ნე ბა უძღო და.

„მელაანური ვინ თი ჯი“ სო ფელ მე ლა ა ნის სულ ზე-
და სახ ლი ა. ეს ად გი ლი თე ო ნას ბავ შ ვო ბა შიც ბო ლო 
მო სახ ლეს ეკუთ ვ ნო და. შა ბათ - კ ვი რას ეკ ლე სი ის კენ 
მი მა ვა ლი დიდ, ვე ლურ ეზოს ჩა უვ ლი და ხოლ მე და 
შე სას ვე ნებ ლად იქ ვე ჩერ დე ბო და. გაჰ ყუ რებ და ულა მა-
ზეს ხედს, მყუდ როს და მა გი ურს, და მი წის ეს პა ტა რა 
ნა წი ლი მის ცნო ბი ე რე ბა ში ოც ნე ბის ად გი ლად ილე ქე-
ბო და. შემ დეგ გზას გა ნაგ რ ძობ და, სა სი ა მოვ ნო ფიქ-
რე ბით მო ცუ ლი ბო ლო აღ მარ თ საც მსუ ბუ ქად აუყ ვე ბო-
და და მგა ლო ბელ თა გუნდს უერ თ დე ბო და სა მე ბა ში. 
ბავ შ ვო ბა ში თვი თო ნაც გა ლობ და.

„ეს ად გი ლი სულ მე ძახ და“, – ამ სიტყ ვე ბით იწყებს თე-
ო ნა ახ დე ნი ლი ოც ნე ბის ამ ბავს, რო მე ლიც თან და თან 
ეკო ტუ რის ტულ კომ პ ლექ სად ჩა მო ყა ლიბ და. შე ძე ნი ლი 
სახ ლი ჯერ ოჯა ხის თავ შეყ რის ად გი ლად მო ი აზ რე ბო და. 
თე ო ნა სო ცი ა ლურ ქსელ ში ჩა ის თე მით გა მოჩ ნ და და 
აუდი ტო რი ას ისე გა აც ნო თა ვი, რომ „მელაანური ვინ თი-
ჯი“ ჯერ მხო ლოდ მის წარ მო სახ ვა ში არ სე ბობ და. დი დი 
შრო მი თა და ოჯა ხის დახ მა რე ბით ნელ - ნე ლა მი უ ახ-
ლოვ და კი დეც გო ნე ბა ში და ხა ტულ სუ რათს და პირ ვე ლი 
სტუ მა რიც მი ი ღო.

„ნულოვანი ინ ვეს ტი ცი ით და ვიწყეთ, ენ თუ ზი აზ მით. 
ყინ ვა შიც აქ ვი ყა ვით, ვშრო მობ დით. გვინ დო და, პა ტა-

ჩაისჭიქაში
გაცოცხლებულიწარსული

ადგილი: 
„მელაანურივინთიჯი“
კახეთი,სოფელიმელაანი

მასპინძელი:
თეონათაბორიძე

ტელეფონი:
+995593780073
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რა ფე რა დი სა მოთხე შეგ ვექ მ ნა. ყვე ლა 
რე სურ სი რომ ამოვ წუ რეთ, მე რე მცი რე 
გრან ტიც მო ვი გე, კარგ დროს შე მო მეშ ვე-
ლა. აქა უ რო ბა აღვჭურვეთ და ინ ვენ ტა რის 
შე მო ტა ნის თა ნა ვე გავ ხ სე ნით“.

თე ო ნამ „მელაანური ვინ თი ჯის“ სლო გა ნი 
სა სი ა მოვ ნო და პი რე ბად ჩა მო ა ყა ლი ბა და 
მას ში აქა უ რო ბის ყვე ლა სი კე თე გა ა ერ-
თი ა ნა: „ჩემთან თუ მოხ ვალ, აღ მო ა ჩენ 
სრუ ლი ად უცხო კა ხეთს: უც ნო ბი კულ ტუ-
რით, უც ნო ბი გას ტ რო ნო მი ით, უც ნო ბი 
ბუ ნე ბით“.

მივ ყ ვეთ თან მიმ დევ რო ბით: მე ლა ა ნი მარ-
თ ლაც უძ ვე ლე სი კულ ტუ რის კე რა ა, სო ფე-
ლი ღვი ნის ტრა დი ცი ის ერ თ -ერთ სა ვა ნედ 
გა ნი ხი ლე ბა. არ ქე ო ლო გი უ რი გათხ რე ბის 
შე დე გად აქ აღ მო ჩე ნი ლი ან თ რო პო-
მორ ფუ ლი ბრინ ჯა ოს ყან წი ა ნი ფი გუ რე ბი 
ძვ.წ. VIII-VII სა უ კუ ნე ე ბით თა რიღ დე ბა და 
ეროვ ნულ მუ ზე უმ შია და ცუ ლი. მათ მე ლა-
ა ნურ ღვთა ე ბებს ეძა ხი ან. თე ო ნა ის ტო-
რი ის კვლე ვი სას 1909 წლის „ივერიის“ 
ფურ ც ლებ ზე მე ლა ა ნურ ბრენ დი რე ბულ 
ღვი ნო საც წა აწყ და.

„აქ და ახ ლო ე ბით 24 ეკ ლე სი ა- მო ნას ტე-
რია აღ მო ჩე ნი ლი, რამ დე ნი მე დღემ დე 
ფუნ ქ ცი უ რი ა. მე ლა ან ში ცხოვ რობ დ ნენ 
თა ვა დი ან დ რო ნი კაშ ვი ლე ბი, რომ ლებ მაც 
და ა არ სეს პირ ვე ლი სკო ლა. აქ ვე, ზე მოთ 
იყო მა თი სა სახ ლე. არ სე ბობს ლე გენ და, 
რომ ან დ რო ნი კაშ ვი ლე ბი ზა ქა რია ფა-
ლი აშ ვილ თან მე გობ რობ დ ნენ და კომ-
პო ზი ტორ მა „დაისი“ სწო რედ მათ თან 

სტუმ რო ბი სას შექ მ ნა მე ლა ა ნუ რი და ი სის 
შთა გო ნე ბით“.

უც ნობ გას ტ რო ნო მი ას რაც შე ე ხე ბა, თე ო ნა 
აქაც მუდ მივ ძი ე ბა შია და ადა მი ა ნე ბის გან 
მი ღე ბულ ცოდ ნას სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა-
ტუ რით იმ დიდ რებს. ტრა დი ცი ულ კერძს, 
რომ ლის გა სინ ჯ ვაც სტუმ რებს მხო ლოდ 
თე ო ნას თან შე უძ ლი ათ, ძველ წყა რო ებ ში 
მი აგ ნო.

„ცხრაწვენა რი ტუ ა ლუ რი კერ ძი ა. ლო ბი-
ოს იმ რვა სა ხე ო ბის გან მზად დე ბა, რო მე-
ლიც აქ მო ი პო ვე ბა და ყვი თე ლი სი მინ დი 
ემა ტე ბა“, – გვიყ ვე ბა თე ო ნა და თან ჩვენ 
თვალ წინ კმა ზავს კერძს ქინ ძით, ხახ ვით, 
ქონ დ რი თა და კა ხუ რი ზე თით – მარ ტი ვად, 
რო გორც კა ხურ სამ ზა რე უ ლოს სჩვე ვი ა. 

„ჩვენი წი ნაპ რე ბი ცხრაწ ვე ნას შო ბის თ ვის 
ამ ზა დებ დ ნენ. სუფ რა ზე ოჯა ხის წამ ყ ვან ფი-
გუ რას მთა ვარ კერ ძად შე მოჰ ქონ და, ყვე ლას 
უნ და გა ე სინ ჯა, ერ თი კოვ ზი მა ინც, რომ ის 
წე ლი ხვა ვი ა ნი და ბა რა ქი ა ნი ყო ფი ლი ყო“.

სტუმ რებს თე ო ნა ჭინ ჭ რის ხინ კალს, თო ნის 
მჭა დებ სა და ხა ჭა პუ რებ საც ახ ვედ რებს. ტუ-
რის ტე ბი მათ მომ ზა დე ბა შიც სი ა მოვ ნე ბით 
ერ თ ვე ბი ან.

„მასტერკლასებზე სტუ მარს ხში რად 
მარ ტო ხინ კალს ახ ვე ვი ნე ბენ ხოლ მე, 
მაგ რამ ჩვენ თან მთელ პრო ცესს გა დი ან 
– ფქვილს ცრი ან, ცომს ზე ლენ. სა ო ცა რი 
ის არის, რომ ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც 
პირ ვე ლად აქვთ ცომ თან შე ხე ბა, ისე თი 

მონ დო მე ბით აკე თე ბენ ამას, შე იძ ლე ბა, 
ჩვენც გვა ჯო ბონ. მთელ გულს ატა ნენ და 
სა უ კე თე სოდ გა მოს დით“.

პრო დუქ ტი მთლი ა ნად ოჯა ხის წარ მო ე ბუ-
ლი ა, ფერ მი დან – მა გი დას თან პრინ ცი პით: 
ხორ ბა ლი ყა ნი დან, პუ რი თე ო ნას დე დის 
თო ნი დან, ზე თი მა თი ვე მზე სუმ ზი რის გან, 
ღვი ნო ვე ნა ხე ბი დან: მწვა ნე, რქა წი თე ლი 
და სა ფე რა ვი. ჩაი ამ ყვე ლაფ რის საწყი სად 
და წამ ყ ვან ხა ზად რჩე ბა. ბა რამ ბოს, თავ შა-
ვას, გვი რი ლის თუ პიტ ნის პა რა ლე ლუ რად 
აქ ვე ლუ რი ვარ დის კოკ რე ბის არომატსაც 
ეზი ა რე ბით, რო მე ლიც მე ლა ა ნუ რი ჩა ის სა-
ფირ მო ნიშ ნად იქ ცა. 

„ასკილის ჩაი ჩვენ თან არა ნა ყო ფის, არა-
მედ კოკ რე ბის სა ხი თაა წარ მოდ გე ნი ლი. ამ 
პრო დუქტს კო რო ნას შვილს ვე ძა ხი. პან-
დე მი ის პე რი ოდ ში სულ აქ ვი ყა ვი, მთელ 
დღეს ვშრო მობ დი, ვსწავ ლობ დი, ვიკ ვ-
ლევ დი. ერ თი მუ ჭა ვე ლუ რი ვარ დი ყვა ვი-
ლო ბამ დე შემ თხ ვე ვით გა ვაშ რე, ვნა ხოთ, 
რა გა მო ვა- მეთ ქი, და ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო 
გე მო მი ვი ღე“.

თე ო ნას სლო გა ნის მე სა მე და პი რე ბა – უც-
ნო ბი ბუ ნე ბა – სა ფეხ მავ ლო, სა თავ გა და-
სავ ლო ტურს მო ი ცავს. სა ნა ხა ვი მარ თ ლაც 
ბევ რი ა. მას პინ ძ ლის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი 
მარ შ რუ ტით სტუ მა რი ჯერ გუ რა ზას ქვას თან 
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მი დის. ეს ძა ლი ან შთამ ბეჭ და ვი ბუ ნე ბის 
ძეგ ლი ა. ხავ სით შე მო სი ლი, სახ ლი სო დე ნა 
ლო დის ცენ ტ რ ში ხეა ამო სუ ლი და ნა კა დუ-
ლი გა მო დის. შემ დეგ ვულ კა ნურ ტა ლა ხებს 
მო ი ნა ხუ ლე ბენ და ბო ლოს ლაკ ბის ხე ო ბას 
ათ ვა ლი ე რე ბენ, სა დაც ორი ულა მა ზე სი 
ტბა ა. 

თე ო ნას სახ ლ ში დღე ყო ველ თ ვის ჩა ით 
იწყე ბო და და ჩა ით მთავ რ დე ბო და. მი სი 
ახ დე ნი ლი ოც ნე ბის ძრა ვა საც დღემ დე ჩაი 
ატ რი ა ლებს. 

„ემოციურად ჩა ის მივ ყ ვე ბი... ეს ჩე მი დი დი 
ბე ბი ის ზე პირ სიტყ ვი ე რი და ნა ტო ვა რი ა. მთე-
ლი ზაფხუ ლის გან მავ ლო ბა ში აგ რო ვებ და 
მცე ნა რე ებს, რომ ლებ საც ზამ თარ ში გვი ზო-
გავ და. მახ სოვს, კალ თა ა კე ცი ლი და დი ო და, 
ჩვენ პა ტა რე ბი ვი ყა ვით და დავ ყ ვე ბო დით. 
გვიყ ვე ბო და ამ ბებს. ძა ლი ან რთულ დრო ში 
მო უ წია ცხოვ რე ბა. მე ო რე მსოფ ლიო ომი 
ჰქონ და გა მოვ ლი ლი, რო გორც მთელ მის 
თა ო ბას. ეს მცე ნა რე ე ბი, გამ ხ მა რი ჭინ ჭა რი 
და სხვა, ზამ თარ ში ზოგ ჯერ თა ვის გა ტა ნის 
სა შუ ა ლე ბაც იყო. შენ რომ ამას აგ რ ძე ლებ 
და მის ნა ბი ჯებს მიჰ ყ ვე ბი, ისიც სულ იქ ნე ბა. 
ბა რამ ბოს ჭი ქა ჩა ი ში ჩემ თ ვის დი დი ბე ბია 
ცოცხ ლ დე ბა“.

თე ო ნა ტუ რიზ მის სპე ცი ა ლის ტი ა. მი იჩ ნევს, 
რომ ამ სფე რო ში, უმ თავ რე სად, ჩვე ნი წი-
ნაპ რე ბის და ნა ტო ვარს ვყი დით გა მოც დი-
ლე ბის სა ხით. ტუ რიზ მ მა მარ თ ლაც მის ცა 
ბიძ გი ტრა დი ცი ე ბის უკეთ კვლე ვას და 
წინ წა მო წე ვას. თე ო ნა ერ თ -ერთ კონ ფე-

რენ ცი ა ზე მოს მე ნილ ფრა ზას იხ სე ნებს: 
„საქართველოსთვის ტუ რიზ მი არის ნავ თო-
ბი“, – და სრუ ლად ეთან ხ მე ბა ამ სიტყ ვებს. 

„მჯერა, რომ ასე ა. მთა ვა რი ა, სწო რად გან-
ვა ვი თა როთ. ეს ყვე ლა ფე რი ადა მი ა ნებ ზე 
გა დის და დი დი ძა ლის ხ მე ვა სჭირ დე ბა. 
ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბის დარ წ მუ ნე-
ბა, რომ, მა გა ლი თად, ეს მა გი და არ უნ და 
გა და აგ დო, ეს შე ნი წარ სუ ლია – შე ი ნა ხე, 
მო ა წეს რი გე და ვი ღა ცა და გი ფა სებს. ჩემ-
თ ვის ტუ რიზ მ მა ბევ რი კა რი გახ ს ნა. მან დეს 
სა თე მო პრო ექ ტე ბიც, რაც მარ ტი ვი არა ა. 
დი დი ენერ გიაა სა ჭი რო, რომ სოფ ლად 
სახ ლ ში გა მო კე ტი ლი ქა ლე ბი აამოძ რა ო, 
ჩარ თო. რო ცა ხე დავ, რომ მოგ ყ ვე ბი ან, 
შენც დი დი ძა ლა გეძ ლე ვა“.

მე ლა ანს რამ დე ნი მე წე ლი ა, მთის სოფ ლის 
სტა ტუ სი მი ე ნი ჭა. ზამ თა რი აქ მკაც რი ა, 
თოვ ლი ა ნი.

„დეპოპულაცია დი დი პრობ ლე მა ა, ხალ ხი 
მი დის აქე დან, იც ლე ბა აქა უ რო ბა... დაბ-
რუნ დი! აქ შე იძ ლე ბა, აკე თო შე ნი საყ ვა რე-
ლი საქ მე ისე, რომ შენც კარ გად იყო და 
მო სახ ლე ო ბაც შე ნარ ჩუნ დეს, არ გაქ რეს 
სო ფე ლი!“
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ცხრაწ ვე ნა

გამოყენებული პროდუქტი:
1 კგ 8 სხვადასხვა სახეობის ლობიო
500 გრ ყვითელი სიმინდის მარცვლები
4 კბ ნიორი
100 გრ ნედლი ქინძი
2 ც ხახვი
200 მლ მზესუმზირის ზეთი
10 გრ ხმელი ქონდარი
მარილი, პილპილი – გემოვნებით

მომ ზა დე ბის წე სი:
ლო ბიო და სი მინ დის მარ ც ვ ლე ბი ერთ 
ქვაბ ში მოვ ხარ შოთ. რომ მო ი ხარ შე ბა, შევ-
კ მა ზოთ დაჭ რი ლი ხახ ვით, ქინ ძით, დაჭყ-
ლე ტი ლი ნივ რი თა და ქონ დ რით, მო ვას ხათ 
მზე სუმ ზი რის ზე თი. მა რი ლი და პილ პი ლი 
და ვა მა ტოთ გე მოვ ნე ბით.

კა ხე თი, მელაანი

ლობიოს და პამიდვრის სალათი

გამოყენებული პროდუქტი:
200 გრ ლობიოს მარცვლები (ბათუმელა)
3 ც ვარდისფერი პამიდორი
200 გრ ჯონჯოლი
1ც წითელი ხახვი
30 გრ ნედლი ქინძი
30 გრ ნედლი რეჰანი
100 მლ კახური ზეთი
50 მლ ღვინის ძმარი
მარილი, პილპილი – გემოვნებით

მომ ზა დე ბის წე სი:
მოვ ხარ შოთ ლო ბიო და გა დავ წუ როთ. პა-
რა ლე ლუ რად მრგვალ, თხელ ფორ მე ბად 
დავ ჭ რათ პა მი დო რი და თეფ შ ზე გავ შა-
ლოთ. შე ვა ზა ვოთ მა რი ლით, მო ვას ხათ ცო-
ტა ზე თი, ძმა რი და მო ვა ყა როთ მო ხარ შუ-
ლი ლო ბი ოს მარ ც ვ ლე ბი. ალ ყად დავ ჭ რათ 
ხახ ვი და და ვაწყოთ სა ლათ ზე, და ვუ მა ტოთ 
ჯონ ჯო ლი, ქინ ძი სა და რე ჰა ნის ფოთ ლე ბი 
და მო ვას ხათ დარ ჩე ნი ლი ზე თი და ძმა რი. 
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„არაგვისპირის მა რანს“ თუ ეწ ვე ვით, იოლად გა უ გებთ 
ყვე ლა სტუ მარს, ვინც იქ სა დი ლად ჩა ვი და და უკან 
წა მოს ვ ლა აღარ მო უნ და. ხე- ხი ლით სავ სე მზი ან ეზო-
ში მყუდ რო ვე რან დი ა ნი სახ ლი დგას. მარ ცხ ნივ მას-
პინ ძ ლე ბის საცხოვ რე ბე ლი ა, იმის იქით ვე ნა ხი. ფო ნად 
არაგ ვის ხმა ის მის და სამ ზა რე უ ლო დან მა დი საღ მ ძ ვ რე-
ლი სურ ნე ლი იფ რ ქ ვე ვა. ამ სახ ლის დი ა სახ ლი სი, ეკა 
ჩიკ ვა ი ძე, სწო რედ სტუმ რე ბის სურ ვილს დაჰ ყ ვა, რო ცა 
ღვი ნი სა და გას ტ რო ნო მი ის სივ რ ცეს თან ერ თად სა ო ჯა-
ხო სას ტუმ როს მოწყო ბა გა დაწყ ვი ტა. 

„რომ ჩა მო დი ან და მი ირ თ მე ვენ, კარგ გან წყო ბა ზე დგე-
ბი ან... მე რე სა ღა მოს ნი ა ვი და უ ბე რავს და დარ ჩე ნის 
სურ ვი ლიც ბუ ნებ რი ვად ჩნდე ბა. აქ და ძი ნე ბაც სა სი ა მოვ-
ნოა და გაღ ვი ძე ბაც. ასე გაჩ ნ და სა ო ჯა ხო სას ტუმ როს 
გა კე თე ბის იდე აც – რა თა სი ა მოვ ნე ბა გაგ რ ძელ დეს, არ 
დამ თავ რ დეს იმ სა ღა მოს და მე ო რე დღე ში გა და ი ზარ-
დოს..“

„არაგვისპირის მარ ნის“ ის ტო რია ღვი ნის და წურ ვით 
და იწყო 2010 წელს. ეკას მე უღ ლე უკ ვე 12 წე ლია მეღ-
ვი ნე ო ბას ეწე ვა და აქა უ რი კერ ძე ბიც მი სი ჩი ნე ბუ ლის, 
სო ფი ას (მერლიო-სირას), რქა წი თე ლის, ხიხ ვი სა და 
რო ზეს შე ხა მე ბი თაა შექ მ ნი ლი. პრო დუქ ტი ად გი ლობ-
რი ვი და სე ზო ნუ რია და ოჯა ხი სტუმ რებს საკ ვე ბი სა და 
სას მე ლის იდე ა ლურ კომ ბი ნა ცი ას ახ ვედ რებს.

„ხილი და მწვა ნი ლი ჩე მი ბა ღი და ნა ა, და ნარ ჩენს ად-
გი ლობ რი ვი ფერ მე რე ბის გან ვყი დუ ლობთ: მთის ხა ჭოს 
გრე მის ხე ვი დან, დამ ბალ ხა ჭოს ფშა ვი დან, ჩა დუ ნას 
ბა რი სა ხო დან, პა მი დორს არაგ ვის პი რი დან, გა რე ულ 
პიტ ნა სა და ყვა ვი ლებს მდი ნა რეს თან ვაგ რო ვებთ და 

ღვინო,გასტრონომია,
სიმშვიდედათანასწორობა

ადგილი: 
„არაგვისპირისმარანი“
მცხეთა-მთიანეთი,
სოფელიარაგვისპირი

მასპინძელი:
ეკაჩიკვაიძე

ტელეფონი:
+995577222730
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სუ ნე ლე ბის თ ვის ვაშ რობთ. ძმარს თვი-
თონ ვა კე თებ, ფერ მენ ტი რე ბულ სო უ სებ-
საც, ტყე მალს, გა მომ შ რალ პა მი დორ სა თუ 
მუ რა ბებს... ეს ყვე ლა ფე რი უფ რო გვა ახ-
ლო ვებს ჩვენს ფეს ვებ თან, ტრა დი ცი ებ თან 
და ბუ ნე ბას თან. ძა ლი ან დიდ შთა გო ნე ბას 
ვი ღებ კვი რა ო ბით ბა ზარ ში. ნა ირ - ნა ი რი 
პრო დუქ ტი სა შუ ა ლე ბას მაძ ლევს, ვი ფიქ რო 
და შევ ქ მ ნა ახა ლი. სე ზო ნი მკარ ნა ხობს, 
რო დის რა მო ვამ ზა დო. სხვა დას ხ ვა დროს 
მო სულ სტუ მარს სხვა დას ხ ვა კერ ძი დახ ვ-
დე ბა, რად გან ჩემ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
ბუ ნე ბის ციკ ლ თან თან ხ ვედ რა“. 

ეკა წარ მო შო ბით რაჭ ვე ლი ა. ძვე ლი ტრა-
დი ცი უ ლი გე მო ე ბის შევ სე ბას თა ნა მედ რო ვე 
ელე მენ ტე ბით ახერ ხებს. ფიქ რობს, რომ 
რაც ზედ მე ტი ა, ხალ ხი იმას თვი თონ ვე იშო-
რებს, თა ო ბე ბი ივიწყებს. კარ გის შე ნარ ჩუ-
ნე ბა კი მი სი ვა ლი ცა ა. ამ ჯე რად, მე ნი უ ში 
რა ჭუ ლი ტრა დი ცი ის შე მო ტა ნა ზე მუ შა ობს. 

„როგორც ლო ბიო არ სე ბობს ლო რით, 
ასე ვე, ვა პი რებ ღო რის ხორ ცის თ ვის გარ-
ნი რად ლო ბი ოს მომ ზა დე ბას. ტრა დი ცია 
ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, თუ ეს ძა ფი გაწყ-
და, იდენ ტო ბის ნა წი ლიც იკარ გე ბა“.

ეკა გურ მა ნე ბის ოჯა ხი და ნა ა, მუდ მივ სტუმ-
რი ა ნო ბა ში გაზ რ დი ლი. ბავ შ ვო ბი დან მოჰ-
ყ ვე ბა სუფ რის სიყ ვა რუ ლი და მის ეს თე ტი-
კურ მხა რე ზე ზრუნ ვა.

„ბაბუა წარ მა ტე ბუ ლი იურის ტი იყო, დი დი 
სა მე გობ რო ჰყავ და, სულ ჩვენ თან იყ რიდ-
ნენ თავს. ჯა ნა ში ას 11-ში ვცხოვ რობ დით, 

ვარ დე ბის დი დი ბა ღი გვქონ და და ჩვე ნი 
ეზო ხში რად იბეჭ დე ბო და ძველ გა ზე თებ ში. 
ბა ბუ ამ იქ ვე სკა მიც გა ა კე თა, რომ ჯა ნა ში ას 
აღ მარ თ ზე ამო მა ვალ ადა მი ანს ჩა მოჯ დო მა 
და დას ვე ნე ბა შეძ ლე ბო და. ჩვენ თან სულ 
სუფ რა იყო გაშ ლი ლი. დე და ჩე მის და მა მა-
ჩე მის ქორ წი ლის თ ვის ბა ბუ ამ დიდ ოთახ-
ში სი მე ბი გა ჭი მა, სუ რო ე ბი გა და ა ბა და 
ყურ ძ ნე ბი და კი და. ვა ზის იმი ტა ცია მო აწყო, 
ხალ ხი თით ქოს ვე ნახ ში იჯ და. დიდ ხანს 
ყვე ბოდ ნენ ამ ქორ წი ლის შე სა ხებ. ეტყო ბა, 
ჩემ ზეც გად მო ვი და ეს ყვე ლა ფე რი, ჩემ შიც 
გაჩ ნ და შექ მ ნის სურ ვი ლი..“

ეკა კი ნომ ცოდ ნე ა. ერ თი შე ხედ ვით, კუ-
ლი ნა რი ას მის პირ ვე ლად პრო ფე სი ას თან 
სა ერ თო არა ფე რი აქვს, თუმ ცა სახ ლის 
დი ზა ი ნით, ეზოს მოწყო ბი თა თუ კერ ძე ბის 
გა ფორ მე ბით იგ რ ძ ნო ბა, რომ მა თი შემ ქ-
მ ნე ლი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ხედ ვით, ეს თე ტი-
კით გა მო ირ ჩე ვა. ეკას საყ ვა რე ლი ფე რი 
მწვა ნე ა. მწვა ნეა სახ ლის წამ ყ ვა ნი კე დე ლი, 
მწვა ნე დაა მორ თუ ლი ფოთ ლე ბი თა და სა-
ნე ლებ ლე ბით გამ დიდ რე ბუ ლი კერ ძე ბიც.

„მწვანილი ძა ლი ან მიყ ვარს, გარ და იმი სა, 
რომ სა სარ გებ ლო ა, სი ცოცხ ლე შე მო აქვს. 
არ მომ წონს მძი მე საკ ვე ბი. მინ და, ადა მი-
ა ნი მსუ ბუ ქად გრძნობ დეს თავს.

მწვა ნე ფე რი სიმ შ ვი დეს უკავ შირ დე ბა ჩემ-
თ ვის. ად რე ითხოვ დ ნენ სტრე სულ გა რე-
მო ში მუ შა ო ბის უნარს. რა ტომ? სწო რედ 
სიმ შ ვი დე იძ ლე ვა მე ტის შექ მ ნის სა შუ ა ლე-
ბას. შექ მ ნას კი ფიქ რი სჭირ დე ბა: ძი ლის 
წინ, ტრან ს პორ ტ ში, გზა ში, ყველ გან. რო ცა 

მშვი დად ხარ, თა ვი სუ ფა ლი ხარ, გახ ს ნი-
ლი... არ შფო თავ, არ ფო რი ა ქობ და ნა თე-
ლი ეფი ნე ბა ბევრ რა მეს“.

ეკას სახ ლ შიც გან სა კუთ რე ბუ ლი სიმ შ ვი-
დე ა. მე ო რე სარ თულ ზე სტუმ რე ბის თ ვის 
ოთხი ნო მე რია მოწყო ბი ლი, სა ი და ნაც ხე-
დი მთი სა და მდი ნა რის ხე ო ბის კენ იშ ლე ბა. 

„აქ კარ გად უნ და იყო. მინ და, გან ვა ახ ლო 
ქარ თუ ლი კუ ლი ნა რი ის აღ ქ მა. მინ და, ჩემ-
მა კერ ძებ მა ახალ დი ა ლექ ტ ზე ისა უბ რონ“.

2022 წელს ეკა იმ ას ქალს შო რის აღ მოჩ-
ნ და, რომ ლე ბიც გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი-
ზა ცი ამ და ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ამ ქა ლი 
მე წარ მე ე ბის მხარ დამ ჭე რი პრო ექ ტის თ ვის 
შე არ ჩი ეს. ტრე ნინ გე ბის გავ ლის შე დე გად, 
მან საგ რან ტო კონ კურ ს ზე თო ნის, ფურ ნი სა 
და გრი ლის გან ვი თა რე ბის ბიზ ნეს გეგ მა წა-
რად გი ნა. გა ი მარ ჯ ვა კი დეც და ამ სივ რ ცეს 
ახ ლა მას ტერ კ ლა სე ბის თ ვის ამ ზა დებს. 

„იმ ად გი ლას, სა დაც კერძს აკე თებ, ბევ-
რი რა მე შე გიძ ლი ა, გა უ ზი ა რო ადა მი ანს 
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ის ტო რი ის, ფოლ კ ლო რის, ტრა დი ცი ის 
შე სა ხებ“, – ამ ბობს ეკა, რო მე ლიც ჩვენ თან 
სა უბ რის პა რა ლე ლუ რად კერძს ამ ზა დებს. 
ინ გ რე დი ენ ტე ბად ნა დუღს, ჭარ ხალს და 
თხი ლე ულს იყე ნებს. სტარ ტე რი მარ თ ლაც 
მიმ ზიდ ვე ლად გა მო ი ყუ რე ბა. ეკა თხრო ბას 
გა ნაგ რ ძობს და გვი ამ ბობს, რო გორ ჩა ა-
ბა რა, მე გობ რის რჩე ვით, გას ტ რო ნო მი ულ 
სას წავ ლე ბელ ში, რო გორ ჩა უდ გა სა თა ვე ში 
ერ თ -ერ თი ბან კის კა ფე ტე რი ას და შემ დეგ 
გა ცი ლე ბით დი დი ობი ექ ტიც ჩა ი ბა რა. წლე-
ბის გა მოც დი ლე ბით, ბევრ სხვა რა მეს თან 
ერ თად, ადა მი ა ნე ბის ემო ცი ე ბის ამოც ნო-
ბაც ის წავ ლა.

„წარმოიდგინეთ, ყო ველ დღე ამ დე ნი 
ხალ ხი მო დის შენ თან... ისი ნი მთელ დღეს 
ოფის ში ატა რე ბენ, და კე ტილ სივ რ ცე ში, 
სა მუ შა ო ში ჩაფ ლუ ლე ბი... სა დი ლი სას 
დას ვე ნე ბაც უნ და შეძ ლონ და გან მუხ ტ ვაც. 
ზო გი ნაჩხუ ბა რია უფ როს თან, ზო გიც ცუდ 
ხა სი ათ ზე ა, შენ მათ ნე გა ტი უ რი ემო ცი ე ბი 
უნ და გა უ ქარ წყ ლო, მო ა შო რო და და უ ტო-
ვო კმა ყო ფი ლე ბა. ეს ყვე ლა ფე რი კი შე საძ-
ლე ბე ლია კარ გი საკ ვე ბით, კერ ძის ლა მა ზი 
ვი ზუ ა ლით, სა სი ა მოვ ნო ურ თი ერ თო ბით... 
მე სულ ვუს მენ ადა მი ანს. ყვე ლას მო სა-
წონს ვე რას დ როს შექ მ ნი, მაგ რამ რჩე ვე ბი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა“. 

ეკა მუ დამ ახ ლის ძი ე ბა ში ა. სამ სა ხურს მა-
შინ ტო ვებს, რო ცა გრძნობს, რომ საქ მე ბო-
ლომ დე ამო წუ რა. 

„მივხვდი, რომ ჩა ვი კე ტე. იქა უ რო ბა ახ-
ლის შე ტა ნის სა შუ ა ლე ბას აღარ იძ ლე ო და. 
ცხოვ რე ბა სულ გაძ ლევს შანსს, მო ცე მუ ლო-
ბებს, მთა ვა რი ა, ხე ლი დან არ გა უშ ვა, არ 
და გე ზა როს, და ი ჭი რო და გა ნა ვი თა რო“.

ახა ლი შან სი სა კუ თა რი საქ მე აღ მოჩ ნ და. 
მე უღ ლეს თან ერ თად შექ მ ნი ლი გას ტ რო ნო-
მი უ ლი სივ რ ცე, სა ო ჯა ხო სას ტუმ რო და მა-
რა ნი. ეკას მთა ვა რი პრინ ცი პი ურ თი ერ თო-
ბა ში, მუ შა ო ბა სა თუ, ზო გა დად, ცხოვ რე ბა ში 
თა ნას წო რო ბა ა. „არაგვისპირის მარ ნის“ 
ღვი ნის ეტი კე ტე ბი, რომ ლე ბიც ქარ თ ვე ლი 
მხატ ვ რის, ქე თი დავ ლი ა ნი ძის ნა მუ შევ რე-
ბი თაა გა ფორ მე ბუ ლი, სწო რედ ქა ლი სა და 
მა მა კა ცის ერ თო ბით და გა მახ სოვ რ დე ბათ. 

„მე მარ ტო არ ვარ. ჩემს ხედ ვას ყო ველ-
თ ვის ვა ზი ა რებ. მთა ვა რი გამ ზი ა რე ბე ლი 
ჩე მი მე უღ ლე ა. ჩვენ ვა კავ ში რებთ ღვი ნოს 
და სამ ზა რე უ ლოს – ამ ტან დე მით ვხვდე-
ბით სტუმ რებს. ყვე ლა ფე რი უფ რო იოლი ა, 
რო ცა გვერ დით ადა მი ა ნი გიდ გას და 
სრუ ლად ინა წი ლებს პა სუ ხის მ გებ ლო ბას, 
შენ გან მუხტს იღებს, თა ვის თავ ში გა მო-
ა ტა რებს და უფ რო ძლი ერს გიბ რუ ნებს. 
მუდ მი ვი გაც ვ ლა მიმ დი ნა რე ობს. ოჯახ ში, 
რო ცა საქ მეც სა ერ თო ა, კი დევ უფ რო მე-
ტად ვსწავ ლობთ ერ თ მა ნე თის მოს მე ნას. 
თა ნას წო რო ბა გა დამ წყ ვე ტი ა. ყვე ლა ფე რი 
ერ თო ბით შენ დე ბა!“ 
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ჭარ ხ ლის სა ლა თი ნა დუ ღით

გა მო ყე ნე ბუ ლი პრო დუქ ტი:
2ც სა შუ ა ლო ზო მის ჭარ ხა ლი
300 გრ ნა დუ ღი
100 გრ არა ჟა ნი
100 გრ გოგ რის გუ ლი, მზე სუმ ზი რა
1 ც ხახ ვი
500 მლ წი თე ლი ღვი ნო
100 გრ მოცხა რი
30 მლ მცე ნა რე უ ლი ზე თი
20 გრ ქინ ძი
20 გრ პიტ ნა
30 გრ თაფ ლი
10 გრ შა ქა რი
მა რი ლი გე მოვ ნე ბით

მომ   ზა  დე  ბის წე  სი:
ჭარ ხა ლი მოვ ხარ შოთ წი თელ ღვი ნო ში, 
მოცხარ თან ერ თად. წვრი ლად დავ ჭ რათ 
ხახ ვი და მოვ შუ შოთ ზეთ ში, სა ნამ კა რა მე-
ლი ვით არ გახ დე ბა. ცალ კე მოვ ხა ლოთ 
თხი ლე უ ლი, და ვუ მა ტოთ თაფ ლი და შა-
ქა რი, ბო ლოს მწიკ ვი მა რი ლი. ნა დუ ღი 
შე ვა ზა ვოთ დაჭყ ლე ტი ლი ნივ რით, პიტ ნით, 
ქინ ძი თა და მა რი ლით. 

ავაწყოთ სა ლა თი: თეფ შ ზე დავ დოთ შე ზა-
ვე ბუ ლი ნა დუ ღი, ზე მო დან და ვა დოთ დაჭ-
რი ლი ჭარ ხა ლი, შემ დეგ კა რა მე ლი ზი რე ბუ-
ლი ხახ ვი, არა ჟა ნი და ბო ლოს თხი ლე უ ლი 
მო ვა ყა როთ.

მცხეთა-მთიანეთი, არაგვისპირი

გა მომ ცხ ვა რი ჭარ ხა ლი ღოღ ნა შო ში

გა მო ყე ნე ბუ ლი პრო დუქ ტი:
3 ც ჭარ ხა ლი
200 მლ ღოღ ნა შოს წვე ნი
1 კბ ნი ო რი
200 გრ გა წუ რუ ლი მა წო ნი
100 გრ ჭარ ხ ლის მუ რა ბა
100 გრ ნიგ ვ ზის ლებ ნე ბი
20 გრ თაფ ლი
10 გრ შა ქა რი
მა რი ლი გე მოვ ნე ბით

მომ   ზა  დე  ბის წე  სი:
ჭარ ხა ლი გა ვა სუფ თა ვოთ, გა ვახ ვი ოთ ფოლ-
გა ში და ღუ მელ ში შევ წ ვათ. გა მო ვი ღოთ, 
გა ვაგ რი ლოთ, გავ ფ ც ქ ვ ნათ და დავ ჭ რათ 
ძა ლი ან თხელ ნაჭ რე ბად.

ღოღ ნა შოს წვე ნი შე ვა ზა ვოთ დაჭყ ლე ტი ლი 
ნივ რი თა და  მა რი ლით. ტა ფა ზე მოვ ხა ლოთ 
ნიგ ვ ზის ლებ ნე ბი, და ვუ მა ტოთ თაფ ლი, შა ქა-
რი, მწიკ ვი მა რი ლი და ერ თად მოვ ხა ლოთ. 
გად მო ვი ღოთ და შე ვაგ რი ლოთ. მა წო ნი შე-
ვა ზა ვოთ ცო ტა მა რი ლით.

ავაწყოთ სა ლა თი: თეფ შ ზე გავ შა ლოთ ღოღ-
ნა შოს წვე ნი, და ვაწყოთ ჭარ ხ ლის ნაჭ რე ბი, 
და ვა დოთ გა წუ რუ ლი მა წო ნი, მო ვას ხათ 
ჭარ ხ ლის მუ რა ბა და მო ვა ყა როთ კა რა მე ლი-
ზი რე ბუ ლი ნი გო ზი.
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„ათენა ვა ი ნე რას“ დამ ფუძ ნე ბე ლი, ნი ნო ლო თიშ ვი ლი, 
ატენ ში ოცი წლის შემ დეგ დაბ რუნ და. ბავ შ ვო ბის სახ ლი 
მის თ ვის სევ დას თან ასო ცირ დე ბო და, თუმ ცა დრომ ბევ-
რი რამ გა და ა ფა სე ბი ნა და სხვა თვა ლით და ა ნა ხა.

ნი ნო იტა ლი უ რი ენი სა და კულ ტუ რის სპე ცი ალ ს ტი ა, მე-
ო რე პრო ფე სი ად კი მშვი დო ბის მკვლე ვა რო ბა აირ ჩია 
და მა გის ტ რა ტუ რა შვე ი ცა რი ა ში, ლუ გა რის უნი ვერ სი-
ტეტ ში და ამ თავ რა. ატენ ში ღვი ნოს აყე ნებს და სახ ლის 
მე ო რე სარ თულ ზე ტუ რის ტე ბის თ ვის სა ო ჯა ხო სას ტუმ როს 
ამ ზა დებს. მშვი დო ბა და სიმ შ ვი დე მი სი ცხოვ რე ბი სა და 
საქ მი ა ნო ბის წამ ყ ვა ნი თე მა ა. 

„აქ იქ ნე ბა ფი ზი კურ - ფ სი ქო ლი გი უ რი გა მა ჯან სა ღე ბე ლი ლო-
კა ცი ა. ადა მი ა ნებს შე ეძ ლე ბათ, დარ ჩ ნენ, ჩა ერ თონ ფერ მე-
რო ბა ში, მა გა ლი თად, მე დი ტა ცი უ რად გას ხ ლან ვა ზი... მინ-
და, რომ ყვე ლამ, ვინც ჩემ თან მო ვა, გა ი ყო ლოს სიმ შ ვი დის 
მარ ც ვა ლი, რო მელ საც იქ და თე სავს, სა დაც წა ვა“.

მშვი დო ბის მკვლევრობიდან ში ნა გან სიმ შ ვი დემ დე ნი-
ნომ დი დი ტრან ს ფორ მა ცია გა ი ა რა. 

„ცხინვალის რე გი ონ ში ომი რომ და იწყო, 7-8 წლის 
ვი ყა ვი. დე ი დაშ ვი ლებ თან ერ თად ვთა მა შობ დი ეზო ში, 
მე რე ქუ ჩა ში გა ვი ქე ცი და მან ქა ნა და მე ჯა ხა. წა მიყ ვა-
ნეს სა ა ვად მ ყო ფო ში, სა დაც ზუს ტად ამ დროს და იწყეს 
დაჭ რი ლე ბის მოყ ვა ნა – ჯა რის კა ცე ბი სა და მშვი დო ბი ა ნი 
მო ქა ლა ქე ე ბის. ტრავ მუ ლი იყო სა ა ვად მ ყო ფო ში გა ტა-
რე ბუ ლი დღე ე ბი... ომის შემ დეგ მშობ ლე ბი უმუ შევ რე ბი 
დარ ჩ ნენ. ოჯახ ში სა მი შვი ლი ვი ყა ვით და დე დას მო უ წია 
სა და ვე ე ბის ხელ ში აღე ბა. კერ ვა და იწყო, პრო დუქ ტის 
ყიდ ვა- გა ყიდ ვა, რას აღარ ცდი ლობ და... რამ დენ ჯერ მე 
ცხინ ვალ შიც ჩა ვი და. ერ თხელ და ა კა ვეს კი დეც უკა ნო ნო 
გა დაკ ვე თის თ ვის“.

დაბრუნება

ადგილი: 
მარანი„ათენავაინერა“
შიდაქართლი,ატენი

მასპინძელი:
ნინოლოთიშვილი

ტელეფონი:
+995555310729
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ბავ შ ვო ბის მძი მე წლე ბი მოგ ვი ა ნე ბით 
ნი ნოს სა მეც ნი ე რო კვლე ვის ნი ა და გად 
იქ ცა. თე მად შე რე უ ლი ოჯა ხე ბი აირ ჩია 
და იმის მოკ ვ ლე ვა გა დაწყ ვი ტა, თუ რო-
გორ ახერ ხე ბენ ოსე ბი და ქარ თ ვე ლე ბი 
შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ქ ფ ლიქ ტე ბის ფონ ზე 
ერ თად დარ ჩე ნას, ოჯა ხის შე ნარ ჩუ ნე ბას. 
უნი ვერ სი ტეტ ში დი დი წი ნა აღ მ დე გო ბა 
შეხ ვ და, შვე ი ცა რი ე ლი პრო ფე სო რი თე ზი-
სის შეც ვ ლას სთხოვ და, რად გან თით ქ მის 
წარ მო უდ გე ნე ლი ა, მკვლე ვა რი გა ე მიჯ-
ნოს სა კუ თარ კონ ტექსტს და ობი ექ ტუ რო-
ბის შე ნა რუ ნე ბა შეძ ლოს. ნი ნომ თე მა არ 
შეც ვა ლა, არ დათ მო. იდე ას ბო ლომ დე 
უერ თ გუ ლა და წარ მა ტე ბუ ლი ნაშ რო მის 
პა რა ლე ლუ რად ძვე ლი ტრავ მე ბიც მო ი შუ-
შა.

„სამაგისტრო თე მა ზე მუ შა ო ბით ჩე მი ში ნა-
გა ნი ტრან ს ფორ მა ცია და იწყო – კა რა და ში 
უს წორ მას წო როდ მიყ რი ლი მო გო ნე ბე ბის 
გად მო ლა გე ბა, გა სუფ თა ვე ბა და ად გი ლის 
მი ჩე ნა. სკო ლა გორ ში და ვამ თავ რე, მე რე 
თბი ლის ში წა ვე დი. ამ სახ ლის კენ გა მო ხედ-
ვაც არ მინ დო და..“.

ატენს გე ოგ რა ფი უ ლად სულ უფ რო და შო-
რე ბუ ლი ნი ნო სი ნამ დ ვი ლე ში მე ტად და 
მე ტად უახ ლოვ დე ბო და ად გილს, სა დაც 
და ი ბა და და გა ი ზარ და, ნელ - ნე ლა აღად-
გენ და კავ შირს სა კუ თარ წარ სულ სა და 
ფეს ვებ თან. 

„დროსთან ერ თად გა ვაც ნო ბი ე რე, რომ ამ 
კარ - მი და მოს მხო ლოდ პა პა ჩემს მი ა წერ-
დ ნენ, არა და, ეს სახ ლი პა პას და ბე ბი ის 

თა ნაცხოვ რე ბა შია აშე ნე ბუ ლი. ქალს, რო-
მელ მაც ძა ლი ან ბევ რი იშ რო მა და ბევ რი 
გა ი ღო, არა ვინ ახ სე ნებ და. მა რან საც და 
სახ ლ საც მხო ლოდ პა პის სა ხე ლი და ერ ქ ვა“.

ნი ნოს სა მარ თ ლი ა ნო ბის აღ დ გე ნი სა და 
ქა ლის უჩი ნა რი შრო მის და ფა სე ბის სურ-
ვი ლი ამოძ რა ვებ და. ღვი ნით ჯერ კი დევ იმ 
დრო ი დან და ინ ტე რეს და, რო ცა ტუ რიზ მის 
სფე რო ში მუ შა ობ და და ქარ თულ მეღ ვი ნე-
ო ბას აც ნობ და უცხო ე ლებს.

„ღვინის და წურ ვა 2019 წელს გა დავ წყ ვი-
ტე. ჩე მი საყ ვა რე ლი სა ფე რა ვით მინ დო-
და და მეწყო, მაგ რამ ერთ მშვე ნი ერ დღეს 
მა მამ და მი რე კა და მკითხა, რთველ ზე თუ 
ვა პი რებ დი ჩა მოს ვ ლას. მა შინ ვი ფიქ რე, 
რო დემ დე უნ და ვე ლო დო სა ფე რა ვის ვა-
ზის ჩაყ რას და მე რე მო სავ ლის მი ღე ბას... 
მო დი, და ვიწყებ იმით, რაც მაქვს. გა ა კე თე 
ის, რაც გაქვს, იქ – სა დაც გაქვს. გა დად გი 
პირ ვე ლი ნა ბი ჯი..“.

ეს პრინ ცი პი მუ დამ ამარ თ ლებს ნი ნოს 
ცხოვ რე ბა ში. ვე ნახ ში მცი რე რა ო დე ნო ბის 
წი თე ლი ყურ ძე ნი ჰქონ დათ: ცო ტა თავ კ-
ვე რი და კი დევ უფ რო ცო ტა ბუ დე შუ რი. 
ნი ნოს მა მა და ძმა ამ ორ ჯიშ თან ერ თად 
გუ რულ სა და ჩი ნურ საც წუ რავ დ ნენ. ოთხი 
სა ხე ო ბის ნა რე ვი გა მო დი ო და. 

„მამაჩემს და ჩემს ძმას ვუთხა რი, წელს 
წი თელ ღვი ნო ზე მე ვიქ ნე ბი- მეთ ქი პა სუ-
ხის მ გე ბე ლი. რად გან ცო ტა იყო, დამ თან ხ-
მ დ ნენ. 2018 წელს არც ქვევ რე ბი გვქონ და 
გაწ მენ დი ლი, არც ცის ტერ ნე ბი შე ძე ნი ლი... 

მა ინც ვცა დე პლას ტ მა სის ჭურ ჭელ ში ჭა-
ჭა ზე და ყე ნე ბა. შე დეგ მა გაგ ვა ო ცა. რო ცა 
პრო ფე სი ო ნალ მა მეღ ვი ნემ ჩე მი ექ ს პე რი-
მენ ტი გა სინ ჯა, ძა ლი ან მო ე წო ნა და თქვა, 
რომ პრაქ ტი კუ ლად მზად იყო სა ექ ს პორ-
ტოდ“.

ამ საქ მის გაგ რ ძე ლე ბის ერ თ -ერ თი მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი ბიძ გი ნი ნოს თ ვის ის გრან ტი 
აღ მოჩ ნ და, რო მე ლიც გა ე როს ქალ თა 
ორ გა ნი ზა ცი ი სა და ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი-

ის პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში ქალ მე წარ მე თა 
ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის თ ვის გა ი ცე-
მო და. ნი ნო ღვი ნის სა დე გუს ტა ციო და 
კუ ლი ნა რი უ ლი მას ტერ კ ლა სე ბის სივ რ ცის 
მო საწყო ბად სამ ზა რე უ ლოს ინ ვენ ტარს 
ითხოვ და. კლერ ტ გამ ც ლე ლი ბი უ ჯეტ ში 
პრაქ ტი კუ ლად შემ თხ ვე ვით შე ი ტა ნა.

„პროექტი რომ დავ წე რე, ბო ლოს დავ ფიქ-
რ დი, რი თი შე მევ სო თან ხა და ასე და ვა-
მა ტე მარ ნის თ ვის კლერ ტ გამ ც ლე ლი. აბა, 
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გა მო ი ცა ნით რა და მი ფი ნან ს და?!... მხო-
ლოდ ეს – კლერ ტ გამ ც ლე ლი“.

ნი ნო სი ცი ლით იხ სე ნებს ახ ლა ამ ამ ბავს, 
რო მე ლიც მის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან სიმ ბო-
ლოდ და ცხოვ რე ბი სე ულ მე სი ჯად იქ ცა. 

„ეს ნამ დ ვი ლად არ იყო ჩე მი პრი ო რი ტე-
ტი... მაგ რამ შემ დეგ დავ ფიქ რ დი: კლერ-
ტ გამ ც ლე ლი ხომ მარ ნის ინ ვენ ტა რი ა. 
ესე იგი, უნ და გას ც დე სამ ზა რე უ ლოს და 
ღვი ნით თქვა შე ნი სათ ქ მე ლი! ეს ნიშ ნად 
მი ვი ღე და და ნად გარს ჩე მი ბე ბი ე ბის სა ხე-
ლი და ვარ ქ ვი: დუ სა და ნი ნა“. 

თა ვის საქ მი ა ნო ბას ნი ნო იმ ქა ლე ბის ხსოვ-
ნას უძღ ვ ნის, რომ ლებ საც საკ მა რი სად არ 
უს მენ დ ნენ, სა თა ნა დოდ ვერ აფა სებ დ ნენ 
და ად გილს მხო ლოდ სამ ზა რე უ ლო ში უჩენ-
დ ნენ. სი ნამ დ ვი ლე ში, მა თი შრო მა ბევ რად 
აღე მა ტე ბო და დი ა სახ ლი სო ბას, მა თი პო-
ტენ ცი ა ლი ბევ რად მე ტი იყო, ვიდ რე ამის 
გა მოვ ლე ნის სა შუ ა ლე ბა მი ე ცათ. ნი ნოს 
რწმე ნით, ის, თუ რო გო რი სა ზო გა დო ე ბა 
გვე ყო ლე ბა, დი დად არის და მო კი დე ბუ ლი, 
რამ დე ნად მო უს მე ნენ ქა ლებს. მან მარ ნის 
სა ხელ წო დე ბაც „ათენა ვა ი ნე რა“ ქალ ღ-
მერ თის სა ხელს და უ კავ ში რა. ერ თ -ერ თი 
ვერ სი ით, თა ვად სო ფე ლი ატე ნას სა ხე ლიც 
ათე ნა დან მომ დი ნა რე ობს. ნი ნო მთვა რის 
კა ლენ დარს მიჰ ყ ვ ბა. მარ ნის ლო გო ტი-
პიც ბერ ძ ნულ მი თო ლო გი ა სა და მთვა რის 
ფა ზებ ზე აქვს აგე ბუ ლი და ღვი ნოს მუ სი კის 
ფონ ზე აყე ნებს.

„მუსიკას რომ ვუს მენ, ვგრძნობ, რო გორ 
ეხე ბა ჩემ ში ძა ლი ან ღრმა შრე ებს. ვი ფიქ-
რე, ჩემ ზე თუ ასე მოქ მე დებს, ნე ტა, ღვი ნო ზე 
რო გო რი ეფექ ტი ექ ნე ბა- მეთ ქი. და ვუ რე კე 
მა მა ჩემს და ვთხო ვე, მა რან ში ტან გო ჩა ერ-
თო. თქვენ წარ მო იდ გი ნეთ, და ვი ყო ლი ე“.

ასე რომ, „ათენა ვა ი ნე რა ში“ პი ა ცო ლას 
კომ პო ზი ცი ის ჰან გებ ზე და ვარ გე ბუ ლი ღვი-
ნო დაგ ხ ვ დე ბათ. მას პინ ძე ლი მას ჰარ მო-
ნი უ ლად უხა მებს დან დუ რის ბრუს კე ტას; 
ასე ვე, გვთა ვა ზობს შინ დის შე ჭა მანდს – 
ქარ თ ლ ში გან სა კუთ რე ბით პო პუ ლა რულ 
სე ზო ნურ კერძს, რო მე ლიც ძა ლი ან უხ დე ბა 
შე მოდ გო მის სუს ხი ან ამინდს. 

„ატენურს სევ დი სა და სი ხა რუ ლის გე მო 
აქვს“, – ასე და ა ხა სი ა თა ნი ნოს ღვი ნო 
ერ თ -ერ თ მა შემ ფა სე ბელ მა. სევ დი სა და 
სი ხა რუ ლის მო ნაც ვ ლე ო ბა მის გან ვ ლილ 
გზა საც აღ წერს – გზას, რო მელ მაც ატე ნის 
მი ტო ვე ბულ სახ ლ ში და აბ რუ ნა და სევ და 
სი ხა რუ ლით ჩა უ ნაც ვ ლა.

 „ამ დაბ რუ ნე ბას ვა და რებ ხეს. ხე ფეს ვე ბის 
გა რე შე ვერ გა ი ხა რებს. ერ თ -ერ თი ფი-
ლო სო ფო სის სიტყ ვე ბით, სევ და ფეს ვე ბი ა, 
რომ ლე ბიც დე და მი წის კენ მი ე მარ თე ბა, 
სიღ რ მე ში. სი ხა რუ ლი კი ტო ტე ბი ა, რომ-
ლე ბიც ზე ცის კე ნაა აღ მარ თუ ლი. რაც უფ რო 
ღრმა დაა ფეს ვე ბი გად გ მუ ლი, ანუ, რაც 
უფ რო მე ტად ვი ღებთ ჩვენს სევ დას, მით 
უფ რო მაღ ლა და მჭე ქა რედ შე უძ ლია ხეს 
ატყორ ც ნოს სი ხა რუ ლის ტო ტე ბი“.
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შინ დის შეჭამანდი

გა მო ყე ნე ბუ ლი პრო დუქ ტი:
500 გრ ცოცხა ლი შინ დი
100 გრ ნი გო ზი
1 კბ ნი ო რი
მა რი ლი, მშრა ლი აჯი კა – გე მოვ ნე ბით

მომ ზა დე ბის წე სი:
შინ დი გავ რეცხოთ, დავ ფა როთ წყლით და 
მოვ ხარ შოთ. რო ცა მო ი ხარ შე ბა, სა ცერ ზე 
გა ვა ტა როთ. უნ და მი ვი ღოთ კრემ სუ პის 
სის ქის წვე ნი. და ვუ მა ტოთ დაჭყ ლე ტი ლი 
ნი ო რი, მშრა ლი აჯი კა და ნი გო ზი.

შიდა ქართლი, ატენი

სა ქონ ლის ბუ ლი ო ნი ტყემ ლით

გა მო ყე ნე ბუ ლი პრო დუქ ტი:
1 კგ სა ქონ ლის ძვლი ა ნი ხორ ცი
300 გრ ტყემ ლის პი უ რე
2 ც ხახ ვი
დაფ ნის ფო თო ლი
3-4 კბ ნი ო რი
100 გრ ნი ა ხუ რი
100 გრ ქინ ძი
50 გრ კა მა
2 ც მწვა ნე წი წა კა
მა რი ლი, პილ პი ლი – გე მოვ ნე ბით

მომ ზა დე ბის წე სი:
ხორცს წყა ლი და ვას ხათ და მოვ ხარ შოთ. 
შე ვა ხარ შოთ ხახ ვი, 2 კბი ლი ნი ო რი, დაფ-
ნის ფო თო ლი, 50 გრ ნი ა ხუ რი, 50 გრ კა მა. 
რო ცა ხორ ცი მო ი ხარ შე ბა, ამო ვი ღოთ, მო-
ვა ცი ლოთ ძვალს და დავ ჭ რათ პა ტა რა კუ-
ბე ბად, ბუ ლი ო ნი გა დავ წუ როთ და წმინ და 
ბუ ლი ო ნი ჩა ვაბ რუ ნოთ ქვაბ ში. და ვუ მა ტოთ 
ტყემ ლის პი უ რე, დაჭყ ლე ტი ლი ნი ო რი, მა-
რი ლი და წა მო ვა დუ ღოთ. 5 წუ თით ვა დუ-
ღოთ და  ჩა ვაბ რუ ნოთ დაჭ რი ლი ხორ ცი, 
და ვა მა ტოთ წვრი ლად დაჭ რი ლი ქინ ძი, 
ნი ა ხუ რი და მწვა ნე წი წა კა.

დაბრუნება
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ამ ბ რო ლა ურ ში ბევ რი ისე თი საცხო ბი შეგ ხ ვ დე ბათ, რო-
მელ საც აწე რი ა: რა ჭუ ლი ლო ბი ა ნი. თუმ ცა ამ საქ მე ში 
გარ კ ვე უ ლი ადა მი ა ნე ბი ნამ დ ვი ლი ლო ბი ა ნის თ ვის თეკ ლა 
ჯა ნე ლი ძის სახლს მი გას წავ ლი ან სო ფელ ბოს ტა ნა ში. 

თეკ ლას ეზო ში მა გი და ვა ზის ტა ლა ვე რის ქვე შაა გაშ ლი-
ლი. სუფ რა ზე და შაქ რუ ლი შე მოდ გო მის მზის ჩრდი ლი 
მაქ მა ნე ბად გა უ მო სა ხავს ფოთ ლებს. თო ნი დან მა დი საღ-
მ ძ ვ რე ლი სურ ნე ლი ამო დის და თეკ ლა, პირ ველ რიგ-
ში, სწო რედ იქ მო ფუს ფუ სე დე დას, რა ჭუ ლი ლო ბი ა ნის 
შე მოქ მედს გვაც ნობს. 57 წლის ხა თუ ნა ოშ ხე რე ლი მი სი 
ასა კის ქა ლე ბი დან ერ თა დერ თი ა, რო მე ლიც ამ კერძს 
ძვე ლი წე სის სრუ ლი დაც ვით ამ ზა დებს. თეკ ლა კი ახალ-
ბე და მე წარ მე ა, თავს უყ რის ოჯა ხის საქ მი ა ნო ბა სა და ყვე-
ლა იმ სი კე თეს, რო მელ საც რა ჭის ულა მა ზეს სო ფელ ში 
შე იძ ლე ბა, ეზი ა როს ადა მი ა ნი.

„ძალიან დი დი გან ს ხ ვა ვე ბაა თო ნე ში გა მო აცხობ ლო-
ბი ანს, თუ გა ზის ღუ მელ ში, ღო რის ქონ ზე მო ამ ზა დებ, 
თუ ზეთ ზე. ლო ბი ო ში მუც ლის ქო ნი უნ და ჩა ი ტუ კოს. მო-
ტუ კულ ლო ბი ოს ვე ძა ხით რა ჭუ ლად. რო ცა გა ცივ დე ბა, 
არ უნ და იფხ ვ ნე ბო დეს“, – გვიხ ს ნის თეკ ლა, – „ჩვენი 
გე მო სტუმ რებს ბავ შ ვო ბას, ბე ბი ის სით ბოს აგო ნებს. 
ზოგ ჯერ იმ ხე ლა ემო ცი ას იწ ვევს, ცრემ ლე ბამ დეც მი დი-
ან. დე და ჩე მის თ ვის ამა ზე დი დი სი ხა რუ ლი არა ფე რი ა. 
უცხო ელ სტუმ რებ საც ძა ლი ან მოს წონთ რა ჭუ ლი კერ ძე-
ბი. გან სა კუთ რე ბით ეხა ლი სე ბათ თო ნის მას ტერ კ ლა სი 
და თო ნე უ ლის სა კუ თა რი ხე ლით ჩაცხო ბა. 

რა ჭა ძა ლი ან მიყ ვარს და მინ და, ჩე მი კუთხე კი დევ 
უფ რო პო პუ ლა რუ ლი გავ ხა დო, კი დევ უფ რო მიმ ზიდ ვე-
ლი და გემ რი ე ლი. რა საც ჩვე ნი წი ნაპ რე ბი გუ ლით და 
სუ ლით აკე თებ დ ნენ, იმას უნ და მო ვუფ რ თხილ დეთ და 
შე ვი ნარ ჩუ ნოთ“.

მეაქუნდავიყო

ადგილი: 
„თონეიანო“
რაჭა,ბოსტანა

მასპინძელი:
თეკლაჯანელიძე

ტელეფონი:
+995599903818
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უკ ვე სა მი წე ლი ა, რაც თეკ ლამ მის ოჯახ ში 
მომ ზა დე ბუ ლი სა დი ლი სტუმ რე ბის თ ვი საც მი-
საწ ვ დო მი გა ხა და და ჭიშ კა რი ად გი ლობ რი ვი 
თუ უცხო ე ლი ტუ რის ტე ბის თ ვი საც გახ ს ნა. ერთ 
მშვე ნი ერ დღეს მიხ ვ და, რამ დე ნი რამ იყო მის 
სახ ლ ში ისე თი, რაც ში და მოხ მა რე ბას უნ და 
გას ც დე ნო და და მე ტი ადა მი ა ნის მას პინ ძ ლო-
ბა ზე ეზ რუ ნა: სა უ კუ ნო ვა ნი ვე ნა ხი, მა მის მი ერ 
და წუ რუ ლი რა ჭუ ლი ღვი ნო, ად გი ლობ რი ვი 
ნა ტუ რა ლუ რი პრო დუქ ტი და დე დის მი ერ 
მომ ზა დე ბუ ლი ტრა დი ცი უ ლი კერ ძე ბი; ასე-
ვე, ქარ თუ ლი ფოლ კ ლო რი: მა მა გი ტა რა ზე 
უკ რავს, დე და ამ ბ რო ლა უ რის ქალ თა ან სამ ბ-
ლის წევ რი ა, თეკ ლაც ბავ შ ვო ბი დან მღე რის. 
სამ ხმა ში ას რუ ლე ბენ ძველ და თა ნა მედ რო ვე 
რა ჭულ სიმ ღე რებს. ყვე ლა ეს კომ პო ნენ ტი სა-
უ კე თე სო სა მას პინ ძ ლო სივ რ ცის სა შუ ა ლე ბას 
იძ ლე ო და. წამ ყ ვან ხა ზად თეკ ლამ თო ნე აირ-
ჩია და სა ხე ლიც რა ჭუ ლი სტი ლით შე ურ ჩი ა: 
„თონე იანო“.

„ამ ყვე ლაფ რის შე ნარ ჩუ ნე ბით, პირ ველ 
რიგ ში, არ დავ კარ გავთ სა კუ თარ თავს. 
ტრა დი ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ბა წლებ თან ერ თად 
გა ვაც ნო ბი ე რე. რაც უფ რო ვიზ რ დე ბით, 
კი დევ უფ რო ვა ფა სებთ მშო ბელს, გვერ დ ზე 
მდგომ ადა მი ა ნებს, ად გილს, სა დაც და ვი-
ბა დეთ და გა ვი ზარ დეთ“.

ბოს ტა ნა მა ღალ მ თი ა ნი სტა ტუ სის მქო ნე სო-
ფე ლი ა. მო სახ ლე ო ბა ისე დაც ცო ტაა და ზამ-
თარ ში კი დევ უფ რო ცა რი ელ დე ბა იქა უ რო ბა. 
თეკ ლას ოჯა ხი არას დ როს ტო ვებს სახლს. 

„ჩვენ სულ აქ ვართ, ბე ღუ რე ბი ვით, პატ-
რი ო ტე ბი..“ – იღი მე ბა ხა თუ ნა. თო ნი დან 

ახალ გა მომ ცხ ვა რი ლო ბი ა ნი, პუ რი და 
მჭად - პუ რა ამო აქვს. სამ ზა რე უ ლო ში გვე პა-
ტი ჟე ბა და ჩვენ თვალ წინ ამ ზა დებს ფხალ-
პარ კას. ჯა მი დან მწვა ნი ლის არო მა ტი 
იფ რ ქ ვე ვა. ხა თუ ნა გვიყ ვე ბა, რომ მის თ-
ვის ყვე ლა სე ზონს თა ვი სი ხიბ ლი აქვს და 
კერ ძე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბაც წე ლი წა დის 
სხვა დას ხ ვა დრო ი თაა შთა გო ნე ბუ ლი. მე რე 
სიმ ღე რას იწყებს: „ჯერ შე მოდ გო მას მოს-
ვ ლა აცა ლე, რაც სათ ქ მე ლი აქვს, ის ხომ 
არ უთ ქ ვამს“ და ღი ღინ - ღი ღი ნით ავ სებს 
სუფ რას რა ჭუ ლი კერ ძე ბით. 

„სათქმელის მე ტი რა აქვს შე მოდ გო მას. 
ულა მა ზე სი ა, მდი და რია და ყო ველ თ ვის 
ამ ბობს თა ვის სიტყ ვას. ამ დენს რომ შრო-
მობ, მე რე ხა ლი სით ელო დე ბი, რაც ჩა დე, 
რო გორ და გიბ რუნ დე ბა. კარ გი მო სა ვა ლი 
ნიშ ნავს, რომ ზამ თარ საც კარ გად გა და ვა-
გო რებთ. თან შე მო სავ ლის თ ვის ჩა ა ბა რებ, 
შვილს გა ა ხა რებ, ოჯახს რა ღა ცას შე მა ტებ... 
ზამ თარს უხ დე ბა თოვ ლი, მწვა დი ო ბი ა, 
ლო რი... ქა ლებს ცო ტა რომ გვცა ლი ა, ზე-
თი ფა ფო ბას ვა კე თებთ. კა კალს გა მოვ ხ-
დით, ზეთს გა მო ვიყ ვანთ. პუ რის ფქვილს 
ღო მი ვით მო ვა შუ შებთ და კაკ ლის ზეთს 
გულ ში ჩა ვას ხამთ. კაი რა მე ა. მწნი ლი უხ-
დე ბა და ღვი ნო“.

მეღ ვი ნე ო ბა თეკ ლას მა მას აბა რი ა, მოჰ ყავს 
ხვან ჭ კა რა, ალექ სან დ რო უ ლი, რა ჭუ ლი თეთ-
რა, ციც ქა, ცო ლი კა უ რი, რა ჭუ ლი მწვა ნე და 
სხვა ჯი შე ბი. სტუმ რე ბი არა ერ თხელ გა უკ ვირ-
ვე ბია მა თი ღვი ნის გან ს ხ ვა ვე ბულ ნო ტებს. 
მას პინ ძ ლის გან მარ ტე ბით, გან სა კუთ რე ბულ 
არო მატს ვა ზი იმ ყვა ვი ლე ბის გან იკ რებს, 
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რომ ლე ბიც იქ ვე, ვე ნახ შია დარ გუ ლი. ად რე 
თურ მე სა გან გე ბოდ აშე ნებ დ ნენ ატამს ვა ზის 
ძი რებ თან – სწო რედ ღვი ნის გე მოს გა სამ-
დიდ რებ ლად. მას ვე ნა ხის ატამს ეძა ხი ან. 

ამ ოჯახ ში ფიქ რო ბენ, რომ ტრა დი ცი უ ლი 
კერ ძე ბი ძვე ლი ფორ მით უნ და შე ნარ-
ჩუნ დეს და გა და ე ცეს თა ო ბებს. მხო ლოდ 
გა მო ნაკ ლის შემ თხ ვე ვებ ში შე იძ ლე ბა გა-
და ხა ლი სე ბა და გა ნახ ლე ბა. სულ ახ ლის 
შექ მ ნა საც არა ფე რი უდ გას წინ. ეს მხა რე 
მდი და რია ფხლის ნა ირ სა ხე ო ბით, მათ შო-
რი საა ჭინ ჭა რი, ქა თა ნა ცა რა, ქა ლა კო და. 
ხა თუ ნას ისევ სიმ ღე რა ახ სენ დე ბა: „ტყეში 
ქა ლე ბი წა სუ ლან ქა ლა კო და ზე ო, ქა ლა- 
ქა ლა კო და ქალს მოჰ ქონ და..“. სა უ ბარ ში 
მა მაც ერ თ ვე ბა, ამ სიმ ღე რის ის ტო რი ას 
გვიყ ვე ბი ან. ტექ ს ტი თურ მე შეც ვ ლი ლი ა. 
ორი გი ნალ ში სიტყ ვა „ქალაკოდას“ ნაც ვ-
ლად „ქრისტე აღ ს დ გა“ იყო და შემ დეგ 
კო მუ ნის ტებ მა გა და ა კე თეს. დღე ამ ბე ბის 
მოს მე ნა სა და ერ თ მა ნეთ ზე უფ რო გემ-
რი ე ლი კერ ძე ბის და გე მოვ ნე ბა ში ილე ვა.

„აქ რომ რა ღაც კეთ დე ბა, სო ფელ ში რომ გა-
ვი ხე დავ და იქ შუ ქი ა, იქაც შუ ქი ა, იქაც! – ამა-
ზე დი დი ბედ ნი ე რე ბა არა ფე რი ა!“ – სევ და ნა-
რე ვი ღი მი ლით დას ძენს თეკ ლას დე და.

ბოს ტა ნა თით ქ მის დაც ლი ლია ახალ გაზ რ დე-
ბის გან. თეკ ლა ის გა მო ნაკ ლი სი ა, რო მე ლიც 
სა კუ თა რი კუთხის სიყ ვა რულ მა და აბ რუ ნა 
სო ფელ ში, ოჯა ხის რე სურ სი სხვა თვა ლით 
და ი ნა ხა და შე ე ცა და, მშობ ლი ურ მხა რე ში 
ცხოვ რე ბა შე მო სავ ლის წყა როს თან და ე-
კავ ში რე ბი ნა. ზაფხულ ში გა ე როს ქალ თა 

ორ გა ნი ზა ცი ი სა და ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის 
მხარ და ჭე რით გრან ტიც მი ი ღო და მას პინ-
ძ ლო ბის თ ვის სა ჭი რო ინ ვენ ტა რი შე ი ძი ნა. 
მი სი პრო ექ ტი რა ჭულ გას ტ რო- კუ ლი ნა რი ას 
ეხე ბო და და თო ნის მას ტერ კ ლა სებ საც მო-
ი ცავ და. თეკ ლა ბევრს მუ შა ობს, სწავ ლობს 
და კარგ მა გა ლითს აძ ლევს სხვა საც. 

„უბანში ძა ლი ან ბევ რ ნი ვი ყა ვით, ერ თად 
გაზ რ დი ლე ბი. ახ ლა სულ და ვი კარ გეთ, 
და ვიქ საქ სეთ. ზო გი თბი ლის ში ა, ზო გი 
ამე რი კა ში... თუ კი ვინ მეს ვერ გა უ გი ა, სად 
წა ვი დეს, თა ვი სი საქ მე არ წა მო უწყი ა, არ 
იცის, რა გა ა კე თოს და ამ დროს სო ფელ ში 
სახ ლი აქვს, აუცი ლებ ლად უნ და ჩა მო ვი-
დეს, პირ ველ რიგ ში, ცეცხ ლი და ან თოს, 
გა ათ ბოს იქა უ რო ბა და და იწყოს ფიქ რი. აქ 
ძა ლი ან ბევ რი რა მის გა კე თე ბა შე იძ ლე ბა. 
იმუ შა ვე მი წა ზე, იყო ლიე ცხე ნი და სტუ მა რი 
გა ა სე ირ ნე... ზაფხუ ლო ბით სავ სეა აქა უ რო-
ბა. მდი ნა რე რი ცე უ ლას თან უამ რა ვი ხალ ხი 
იყ რის თავს. ბუნ გა ლო, კოქ ტე ი ლე ბი, შეზ-
ლონ გე ბი, ქოლ გე ბი – ხუმ რო ბით იბი ცას 
ვე ძა ხით. აქე დან რომ მი დი ან, უნ და ნა ხოთ, 
რა ე ბი იწე რე ბა სო ცი ა ლურ ქსელ ში რა ჭის 
ჯგუფ ში. დღე ებს ით ვ ლი ან შემ დეგ ზაფხუ-
ლამ დე..“

თეკ ლას სჯე რა, რომ თუ ადა მი ა ნი ერ თხელ 
მა ინც ჩა ვი და რა ჭა ში, აუცი ლებ ლად მო უნ-
დე ბა იქ დაბ რუ ნე ბა. 

„ჩემი სი ბე რე ბოს ტა ნა ში წარ მო მიდ გე ნი ა. 
ძა ლი ან გა მი ჭირ დე ბა რა ჭის გა რე შე. ამ 
სახლს ვერ დავ ტო ვებ, უნ და მივ ხე დო ჩემს 
ვე ნახს, ჩემს კუთხეს. მე აქ უნ და ვი ყო!“ 
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თო  ნის ლო  ბი  ა  ნი

გა მო ყე ნე ბუ ლი პრო დუქ ტი:
პუ რის ცო მი
1 კგ ლო ბიო
500 გრ რა ჭუ ლი ლო რი
100 გრ ღო რის მუც ლის ქო ნი

მომ   ზა  დე  ბის წე  სი:
ლო ბიო მოვ ხარ შოთ ლორ თან ერ თად, გა-
დავ წუ როთ, შე ვა ზი ლოთ მუც ლის ქო ნი, ჩავ-
დოთ პუ რის ცომ ში და თო ნე ში ჩა ვაკ რათ.

რაჭა, ბოსტანა

ლო  ბიო მექ   სი  კუ  რად

გა მო ყე ნე ბუ ლი პრო დუქ ტი:
500 გრ ლო ბიო
500 გრ გა ტა რე ბუ ლი სა ქონ ლის ხორ ცი
1 ც ხახ ვი
1 ც წი თე ლი ბულ გა რუ ლი
3-4 ც ბო ლო კი
1 ც მწვა ნე წი წა კა
2 კბ ნი ო რი
400 გრ პა მიდ ვ რის პი უ რე
20 გრ ტო მატ პას ტა
5 გრ კუ მი ნი
5 შე ბო ლი ლი პაპ რი კა
50 გრ არა ჟა ნი
50 გრ სულ გუ ნი
50 გრ ქინ ძი
100 გრ მცე ნა რე უ ლი ზე თი

მომ   ზა  დე  ბის წე  სი:
მოვ ხა შოთ ლო ბი ო. პა რა ლე ლუ რად ტა ფა-
ზე მოვ შუ შოთ წვრი ლად დაჭ რი ლი ხახ ვი, 
ნი ო რი, ბულ გა რუ ლი წი წა კა, და ვუ მა ტოთ 
სა ქონ ლის ფარ ში, ტო მატ პას ტა, პაპ რი-
კა, კუ მი ნი და ერ თად მოვ ბ რა წოთ მა ღალ 
ცეცხ ლ ზე 7-10 წუ თი. და ვუ მა ტოთ პა მიდ ვ რის 
პი უ რე და ყვე ლა ფე რი ერ თად მოვ შუ შოთ. თუ 
მა სა გაგ ვის ქელ დე ბა, შეგ ვიძ ლი ა, წყლით 
გა ვათხე ლოთ. შემ დეგ და ვა მა ტოთ მო ხარ-
შუ ლი ლო ბიო და და ბალ ცეცხ ლ ზე ვშუ შოთ 
20 წუ თი. ბო ლოს მა რი ლი თა და პილ პი ლით 
შე ვა ზა ვოთ. გად მო ვი ღოთ თეფ შ ზე, და ვუ მა-
ტოთ დაჭ რი ლი ბო ლო კი, ქინ ძის ფოთ ლე ბი, 
არა ჟა ნი და გა ხე ხი ლი სულ გუ ნი.
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სა მეგ რე ლოს ერ თ -ერთ ულა მა ზეს ეთ ნოგ რა ფი ულ 
კუთხე ში, „ლაშას ეთ ნო სახ ლ ში“ ანი წი ქა რიშ ვი ლი 
შეგ ვიძღ ვა. ეზო ში რომ შე ვე დით, იქა უ რო ბით ისე აღ-
ფ რ თო ვან და, თით ქოს ჩვენ სა ვით პირ ვე ლად ხე დავ და 
ამ ძირ ძ ველ კარ - მი და მოს და ჩვენ თან ერ თად უნ და 
აღ მო ე ჩი ნა თი თო ე უ ლი დე ტა ლი, უთ ვა ლა ვი ეთ ნო ნივ თი 
და ნა კე თო ბა. თით ქოს ისიც პირ ვე ლად ათ ვა ლი ე რებ და 
ტრა დი ცი ულ მეგ რულ სახლს, რომ ლის არ ქი ტექ ტუ რუ ლი 
სტი ლი სრუ ლა დაა და ცუ ლი, და ფო ტო ებს უღებ და ხე ხი-
ლით სავ სე ზღაპ რულ ეზოს. 

სი ნამ დ ვი ლე ში ანი წლე ბია ამ სახ ლ ში მო დის და ტუ რის-
ტ თა ჯგუ ფე ბი მოჰ ყავს. ის აქ სტუ მარ ზე მე ტად მას პინ ძე-
ლია და ოჯა ხის წევ რი ვით უყ ვართ. ზე პი რად იცის ყვე ლა 
კუთხე- კუნ ჭუ ლი, მაგ რამ ყო ველ ჯერ ზე გულ წ რ ფე ლი 
აღ ტა ცე ბით შეჰ ყუ რებს ამ შთამ ბეჭ დავ გა რე მოს და ვე-
რას დ როს ცხრე ბა, ემო ცია არას დ როს უც ვ დე ბა. 

„ამ სა ხუ რავს ახ ლა კი დევ სხვა თვა ლით ვხე დავ. სად-
მე გი ნა ხავთ ასე თი სა ხუ რა ვი?“ – ანი თი ხის დო ქე ბით, 
კვა ხი თა და სი მინ დე ბით გა ფორ მე ბულ სხვენ ზე მიგ ვი თი-
თებს.

„აქ რომ მოხ ვალთ, გა ი გებთ, რო გორ სახ ლ ში ცხოვ რობ-
და მეგ რე ლი“, – გვიყ ვე ბა შთა გო ნე ბუ ლი და ფაცხის კენ 
მივ ყა ვართ.

„შემოსევების დროს ოჯა ხე ბი სახლს ხომ ვერ მო ი კი დებ-
დ ნენ?! აი, ამ ფაცხას კი იოლად შლიდ ნენ და ურ მით 
მიჰ ქონ დათ თან“.

ფან ჩა ტუ რი მი სი საყ ვა რე ლი ად გი ლი ა. 

როცაგიყვარს,
ყოველდღეაღმოაჩენახალს

ადგილი: 
„ლაშასეთნოსახლი“
სამეგრელო,ნაჯახეო

მასპინძელი:
ანიწიქარიშვილი

ტელეფონი:
+995579802842
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„მიყვარს აქ დაჯ დო მა, მა გი და, სკა მე ბი... იქ 
ბუ ხა რი ინ თე ბა, საჭ მე ლი მზად დე ბა, მეგ რუ-
ლი კერ ძე ბის მას ტერ კ ლა სებ საც აკე თე ბენ. 
ხან და ხან, უბ რა ლოდ, ჩა ის ვსვამთ და ვსა უბ-
რობთ. რა ღაც ნა ი რი შეკ რუ ლია აქა უ რო ბა... 
თუმ ცა, მე ყვე ლა ად გი ლი მიყ ვარს“. 

გზას გან ვაგ რ ძობთ, ანი შუ ა ცეცხ ლ სა და 
ბაღ ჩას გვაჩ ვე ნებს. 

„ბაღჩის უკან ძრო ხა და ცხვა რი ჰყავ დათ. 
სო ფელ ში ქურ დო ბა იყო და ოჯახ საც იქ 
ეძი ნა, რომ სა ქო ნე ლი არ და კარ გუ ლი ყო“. 

ვათ ვა ლი ე რებთ მა რანს, ას წ ლო ვან საწ-
ნა ხელ სა და ქვევ რებს. ისეთ ქვევ რებ საც 
ვნა ხუ ლობთ, მა ცივ რის მა გივ რო ბას რომ 
სწევ და და რძის ნა წარ მის, მალ ფუ ჭე ბა დი 
პრო დუქ ტის შე სა ნა ხად გა მო ი ყე ნე ბო და. 
ანი სახ ლის წინ დე კო რა ტი ულ მი ნი ა ტუ რულ 
ოდას გვაჩ ვე ნებს და თან გვიხ ს ნის.

„აქ ყვე ლა ფე რი ლა შას და მი სი მა მის, სო-
სო ბი ძი ას შექ მ ნი ლი ა. ორი ვე ნი ხე ლოს ნე ბი 
იყ ვ ნენ და თა ვი ან თი ხე ლით აკე თებ დ ნენ 
ამ სა ოც რე ბებს. ლა შა რომ გარ და იც ვა ლა, 
ყვე ლა ფე რი შე ჩერ და, მაგ რამ ამ დი დი 
ტრა გე დი ის შემ დეგ ოჯახს ფეხ ზე წა მოდ-
გო მა ში მი სი ვე სურ ვი ლი და ეხ მა რა. ლა შას 
უნ დო და, რომ ეს სი ლა მა ზე ბევრს ენა ხა, 
სტუმ რე ბი მი ე ღო, ტუ რის ტე ბის თ ვის ემას-
პინ ძ ლა და ბევ რი ზი ა რე ბო და ამ უძ ვე ლეს 
ის ტო რი ას, სა ა მა ყო კულ ტუ რას“.

ანი იხ სე ნებს, პირ ვე ლად რო გორ მოხ ვ და 
ამ სახ ლ ში. 

„მთელი ცხოვ რე ბა სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ-
რებ ში ვმუ შა ობ დი, ხან პარ ლა მენ ტ ში, ხან 
გე ნე რა ლურ პრო კუ რა ტუ რა ში, სა ბა ჟო ზე, 
თუმ ცა ბო ლომ დე ვერ სად ვი პო ვე ჩე მი თა-
ვი... შუ ა გულ სო ლო ლაკ ში კი ვცხოვ რობ-
დი, დიდ, მწვა ნე, იტა ლი ურ ეზო ში, მაგ რამ 
ბუ ნე ბას თან მე ტი სი ახ ლო ვე მინ დო და... 
ჩე მი მე უღ ლე მარ ტ ვი ლე ლი ა. ზაფხუ ლის 
გა ტა რე ბა ერ თხელ აქ გა დავ წყ ვი ტე და ვი-
ფიქ რე, თან რა ღა ცას შევ ქ მ ნი დი“.

ანი შექ მ ნის, სწავ ლის, ახ ლის აღ მო ჩე ნის 
სურ ვი ლით მო ცუ ლი ადა მი ა ნი ა. სამ შობ-
ლო ზე თავ და ვიწყე ბით შეყ ვა რე ბუ ლი ამ 
ემო ცი ას ყვე ლა ფერ ში ამ ჟ ღავ ნებს. სწო რედ 
„რაღაცის შექ მ ნის“ სურ ვილ მა არ და ა ყე ნა 
იმ ზაფხულს ერთ ად გილ ზე და მარ ტ ვი ლის 
სა მო ცი ვე სო ფე ლი მო ა ტა რა. ტუ რიზ მით 
და ინ ტე რე სე ბულს უნ დო და ისე თი მას პინ ძ-
ლე ბი ეპო ვა, რომ ლე ბიც ტუ რის ტე ბის მი ღე-
ბას შეძ ლებ დ ნენ.

„მივადგებოდი ოჯა ხებს, და ვათ ვა ლი ე რებ-
დი კარ - მი და მოს. მა შინ გაკ ვირ ვე ბუ ლე ბი 
მი ყუ რებ დ ნენ, რა ტუ რის ტი, რის ტუ რის ტი ო... 
ახ ლა ძა ლი ან კარ გი სა ო ჯა ხო სას ტუმ რო ე-
ბი აქვთ და ათი მათ გა ნი მა ინც შე იქ მ ნა ჩე მი 
ბიძ გით. ეს ჩემ თ ვის უდი დე სი სი ხა რუ ლი ა“.

ბო ლოს ანი „ლაშას ეთ ნო სახ ლ ში“ მოხ ვ და 
და ერ თ ბა შად მო ი ნუს ხა.

„იმ წუ თი დან და ვიწყე ბრძო ლა, რომ აქ ტუ-
რის ტე ბი შე მო მეყ ვა ნა. ეს ად გი ლი ყვე ლამ 
უნ და ნა ხოს“. 

ად ვი ლი არ იყო წლო ბით მგლო ვი ა რე მას-
პინ ძ ლის და თან ხ მე ბა, მაგ რამ ნელ - ნე ლა 
გა იხ ს ნა ამ სახ ლის კა რი და სი ხა რუ ლიც 
დაბ რუნ და.

„შინიდან ცხვი რი არ გა მიყ ვი ა, ისე მო ვი-
ა რე მთე ლი ევ რო პა“, – ღი მი ლით გვე-
უბ ნე ბა ლა შას დე და, ლი ა, და იმ ადა-
მი ა ნებ თან ურ თი ერ თო ბას გუ ლის ხ მობს, 
რომ ლე ბიც, წლე ბი ა, სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნი-
დან სტუმ რო ბენ. ტუ რის ტე ბი აქ და უ ვიწყარ 
დღეს ატა რე ბენ, უგემ რი ე ლეს მეგ რულ 
კერ ძებს მი ირ თ მე ვენ და მარ ტ ვილ ში ჩა-
მოს ვ ლას სხვებ საც ურ ჩე ვენ. 

ლა შას დე და ღია სამ ზა რე უ ლო ში ტრი ა ლებს 
და დამ ხ მა რე ებ თან ერ თად სუფ რის მთა-
ვარ კერძს, ელარჯს ამ ზა დებს. დი ა სახ ლი-
სებს ხში რად აქ მიმ დე ბა რე სოფ ლე ბი და ნაც 
ასაქ მე ბენ. არა ერ თი ადა მი ა ნის თ ვი საა ეს 
სახ ლი შე მო სავ ლის წყა რო. პრო დუქ ტ საც 
მე ზობ ლე ბის გან ყი დუ ლო ბენ, რო ცა თა ვი-
ან თი აღარ ჰყოფ ნით და ეს ძა ლი ან ხში რად 
ხდე ბა.

„სტუმრებს სი ურ პირ ზად სა დი ლის შემ დეგ 
ცეკ ვას და სიმ ღე რას ვთა ვა ზობთ. სა ო ცა რი 
ახალ გაზ რ დე ბი გვყავს! ცეკ ვას და იწყე-
ბენ, ცეცხლს ან თე ბენ“, – გვიყ ვე ბა ანი და 
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მო ბი ლურ ში ვი დე ოს გვაჩ ვე ნებს. მის თ ვის 
გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ 
მეგ რულ სამ ზა რე უ ლოს თან ერ თად სტუ მა-
რი ქარ თულ ფოლ კ ლორ საც ეზი ა როს. 

„ლაშას ეთ ნო სახ ლის“ ეზო მარ თ ლაც გან ს-
ხ ვა ვე ბუ ლი ა, სხვა ნა ი რად ფე რა დი, მრა-
ვალ ხ მი ა ნი, ცოცხა ლი. ხე ზე სა ქა ნე ლა ჰკი-
დი ა, ხელ ნა კე თი მა გი დე ბი და სკა მე ბი ისეა 
გაშ ლი ლი, სტუმ რე ბის რამ დე ნი მე ჯგუფს 
იტევს. ყვე ლას ერ თად შე უძ ლია დატ კ ბეს 
ბუ ნე ბის, ადა მი ა ნე ბი სა და ცხო ვე ლე ბის 
ჰარ მო ნი ით. ჩი ტე ბის ჭიკ ჭიკ თან და მას პინ-
ძ ლე ბის მხი ა რულ გა და ძა ხილ თან ერ თად 
მამ ლის ყი ვი ლი, ხბოს ბღა ვი ლი ის მის. იქ-
ვე ბე კე კა დარ ბის, ყვე ლას ჰყოფ ნის ად გი-
ლი – ბა ჭი ებს, ძაღ ლებს, ქათ მებს, ბა ტებს, 
ფი სო ებს. ერ თ მა ნეთს არა ვინ ემ ტე რე ბა. აქ 
მოხ ვედ რილ ბავ შ ვებს უკან წას ვ ლა აღარ 
უნ დათ. ვერც უფ რო სე ბი ელე ვი ან იოლად 
„ლაშას ეთ ნო სახლს“. მას პინ ძ ლე ბი სა და 
ანის მთა ვა რი ჯილ დოც ხომ სტუმ რე ბის გა-
ბედ ნი ე რე ბა ა.

„მაგიდების და მა ტე ბამ დე ტუ რის ტულ სა-
ა გენ ტო ებს ვაფ რ თხი ლებ დი, რომ დი დი 
ჯგუ ფის მი ღე ბა არ შეგ ვეძ ლო“, – ანი იმ 
დროს იხ სე ნებს, სა ნამ ქალ მე წარ მე თა 
კონ კურ ს ში გა ი მარ ჯ ვებ და და ინ ვენ ტა-
რის სა ყიდ ლად თუ სვე ლი წერ ტი ლე ბის 
მო სა წეს რი გებ ლად გრანტს მო ი პო ვებ და, 
– „აქ არ იცით, რა ხდე ბო და: ერთ მე ზო-
ბელს მა გი და მოჰ ქონ და, მე ო რეს – სკა-
მე ბი, იქი დან ჭი ქებს მო არ ბე ნი ნებ დ ნენ, 
აქე დან თეფ შებს... მა ინც ვა ტევ დით, მა ინც 
„გაგიჟებულებს“ ვუშ ვებ დით..“.

ანი სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით იმ ას ქალს 
შო რის მოხ ვ და, რომ ლე ბიც გა ე როს ქალ თა 
ორ გა ნი ზა ცი ამ და ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი-
ამ პირ ველ ეტაპ ზე შე არ ჩი ეს ტრე ნინ გე-
ბის თ ვის; პრო ექ ტე ბის წე რა ის წავ ლეს 
და საგ რან ტო კონ კურ ს ში მო ნა წი ლე ო ბის 
შე საძ ლებ ლო ბაც მი ე ცათ. ანი სი ცი ლით იხ-
სე ნებს, რო გორ სულ მო უთ ქ მე ლად ილა პა-
რა კა გა სა უბ რე ბა ზე „ლაშას ეთ ნო სახ ლის“ 
პრო ექ ტის შე სა ხებ. 

„ბოლოს ერ თა დერ თი კითხ ვა და მის ვეს, 
გვითხა რი, ასე ძა ლი ან რა ტომ გიყ ვარ სო“.

ამ კითხ ვა ზე ანის პა სუ ხი თა ვად უნ და მო-
ის მი ნოთ. მარ ტივ ლ ზე ისე მო გიყ ვე ბათ, 
რო გორც ნამ დ ვილ სა მოთხე ზე. 

და მარ თ ლაც, სა ქარ თ ვე ლოს ბუ ნე ბის 41 
ძეგ ლი დან 13 სწო რედ მარ ტ ვილ ში მდე ბა-
რე ობს. ცნო ბილ კა ნი ონ თან ერ თად, ჩვე ნი 
ქვეყ ნის უმაღ ლე სი, 234 მერ ტი ა ნი, სამ კას-
კა დი ა ნი ტო ბის ჩან ჩ ქე რიც აქ არის.

„ეს ყო ფი ლა მთე ლი ჩე მი ცხოვ რე ბა, რომ 
ადა მი ა ნებს ჩე მი სამ შობ ლო გა ვაც ნო. ჩე მი 
სა უ კე თე სო, სა ა მა ყო კულ ტუ რა, სა ო ცა-
რი, მდი და რი, ამო უ წუ რა ვი! – ვაჩ ვე ნო და 
შე ვაყ ვა რო. რო ცა გიყ ვარს, ყო ველ დღე 
აღ მო ა ჩენ ახალს!“
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ელარ   ჯი

გა მო ყე ნე ბუ ლი პრო დუქ ტი:
300 გრ სულ გუ ნი 
100 გრ ღერ ღი ლი
მჭა დის ფქვი ლი
წყა ლი
მა რი ლი

მომ   ზა  დე  ბის წე  სი:
კარ გად გავ რეცხოთ ღერ ღი ლი. და ვას ხათ 
იმ რა ო დე ნო ბის წყა ლი, რომ მა სა და ი ფა-
როს. შე მოვ დ გათ სა შუ ა ლო ცეცხ ლ ზე და 
და ვა ფა როთ თავ სა ხუ რი. თუ ხარ შ ვი სას 
წყა ლი ჩაშ რე ბა, შეგ ვიძ ლი ა, ცი ვი წყა ლი 
და ვა მა ტოთ. რო გორც კი წყა ლი ჩაშ რო-
ბას და იწყებს, ცეცხლს და ვუ წი ოთ და ნელ 
ცეცხ ლ ზე გა ვაგ რ ძე ლოთ ღო მის მომ ზა დე-
ბა. ხში რად შე ვა მოწ მოთ და ჩოგ ნით ვუ რი-
ოთ, რომ ძი რი არ მი იწ ვას. რო ცა ღერ ღი-
ლი მო ი ხარ შე ბა, თვა ლის ზო მით ჩავ ყა როთ 
მჭა დის ფქვი ლი ისე, რომ სა შუ ა ლო სის ქის 
მა სა მი ვი ღოთ, ავ ზი ლოთ ჩოგ ნით და და-
ახ ლო ე ბით 10 წუ თის შემ დეგ და ვა მა ტოთ 
გრძლად და თხლად დაჭ რი ლი სულ გუ ნი. 
სა სურ ვე ლი ა, სულ გუ ნი ერ თი დღის ამოყ-
ვა ნი ლი იყოს, კარ გად რომ გა ი წე ლოს. თუ 
სულ გუ ნი უმა რი ლო ა, და ვუ მა ტოთ მა რი ლი.
პე რი ო დუ ლად ჩავ ზი ლოთ და ვე ცა დოთ, 
ყვე ლი გა უხ ს ნე ლი არ დაგ ვ რ ჩეს. თუ კი 
ჩოგ ნით ამო წე უ ლი მა სა წელ ვა დია და არ 
წყდე ბა, ელარ ჯი მზა და ა.

სამეგრელო, ნაჯახეო

გებ   ჟა  ლია მწვა  ნე ღო მით

გა მო ყე ნე ბუ ლი პრო დუქ ტი:
900 გრ იმე რუ ლი ყვე ლი
200 გრ გა წუ რუ ლი მა წო ნი
2 კბ ნი ო რი
100 გრ პიტ ნა
100 გრ ქინ ძი
1 ც მწვა ნე წი წა კა
მა რი ლი
100 გრ ის პა ნა ხი
300 გრ ღერ ღი ლი

მომ   ზა  დე  ბის წე  სი:
ყვე ლი დავ ჭ რათ 150 გრა მი ან ექვს ნაჭ რად 
და და ვას ხათ ადუ ღე ბუ ლი წყა ლი. პა რა ლე-
ლუ რად გა ვა კე თოთ აჯი კა. ერ თად და ვაბ-
ლენ დე როთ პიტ ნა, ქინ ძი, ნი ო რი, წი წა კა, 
მა რი ლი. პიტ ნის და ქინ ძის რამ დე ნი მე 
ფო თო ლი კერ ძის გა სა ფორ მებ ლად შე მო ვი-
ნა ხოთ. ყვე ლის ნაჭ რე ბი ამო ვი ღოთ მდუ ღა-
რე წყლი დან, სა თი თა ოდ გავ შა ლოთ ხე ლის 
გულ ზე, გა და ვუს ვათ პიტ ნის აჯი კა და ხელ ში-
ვე მოვაბურთაოთ. ასე გა ვი მე ო როთ ექ ვ სი ვე 
ნა ჭერ ზე. დარ ჩე ნი ლი პიტ ნის აჯი კა გა წუ რულ 
მა წონ ში გა ვა ზა ვოთ. ტრა დი ცი უ ლი მე თო-
დით მო ვამ ზა დოთ ღო მი. პა რა ლე ლუ რად, 10 
წა მით მოვ წა ლოთ და და ვაბ ლენ დე როთ ის-
პა ნა ხი. რო ცა ღო მი მზად იქ ნე ბა, ერ თ მა ნეთს 
შე ვუ რი ოთ და სურ ვი ლი სა მებრ და ვა მა ტოთ 
მა რი ლი. კერ ძის მა გი და ზე მი სა ტა ნად თეფ-
შის ერთ მხა რეს გავ შა ლოთ მაწ ვ ნის სო უ სი, 
ჩა ვაწყოთ მას ში გებ ჟა ლი ის ბურ თუ ლე ბი და 
მო ვა ყა როთ პიტ ნი სა და ქინ ძის ფოთ ლე ბი, 
მე ო რე მხა რეს კი ღო მი მი ვუ დოთ.
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კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რის შემ დე გი გა ჩე რე ბა „ოტიას ეზო ა“. 
წყალ ტუ ბო ში, ოტია იოსე ლი ა ნის სახ ლ - მუ ზე უმ ში მწერ ლის 
შთა მო მავ ლებ თან ერ თად, მა თი რძა ლი, ნუ ცა ცის კა რიშ ვი ლი 
გვხვდე ბა. ჩვე ნი მთა ვა რი მას პინ ძე ლი სწო რედ ის არის. სა-
დილ ზე იმე რე თის ამ ულა მა ზეს მხა რე ში ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად 
ხინ კალს ვე ლო დით, თუმ ცა წარ მო შო ბით თუ ში ნუ ცას არ ჩე-
ვა ნი და სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლო ში აღ მო სავ ლე თის კერ ძით 
გა მას პინ ძ ლე ბა აღ მოჩ ნ და. ეს სინ თე ზი მის თ ვის მხო ლოდ 
კუ ლი ნა რი უ ლი კუთხით რო დია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი. ნუ ცა თა ვის 
სიტყ ვას ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით ამ ბობს და ოტი ას სახ ლ - მუ ზე-
უმს, რო მე ლიც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ოჯა ხუ რი კე რა, კულ ტუ-
რუ ლი ცენ ტ რი და ტუ რის ტე ბის მი სა ღე ბი სივ რ ცე ა, სა კუ თა რი 
გა მოც დი ლე ბი თაც ამ დიდ რებს – შე აქვს თუ შუ რი, კა ხუ რი 
წეს - ჩ ვე უ ლე ბა, ტრა დი ცი ა, ცოდ ნა და კი დევ უფ რო მრა ვალ-
ფე რო ვანს ხდის აქა უ რო ბას.

„მე თუ ში ვარ. ჩემ თ ვის ძა ლი ან რთუ ლი იყო იმე რეთ ში გად-
მოს ვ ლა. ვე რას დ როს წარ მო ვიდ გენ დი, რომ ლიხს აქეთ 
ვიცხოვ რებ დი. თბი ლის ში და ვი ბა დე და გა ვი ზარ დე. ბავ შ ვო-
ბას კა ხეთ ში ვა ტა რებ დი. თუ შეთ ში პირ ვე ლად სტუ დენ ტო ბი-
სას ჩა ვე დი. იქ მივ ხ ვ დი, რომ მარ თ ლა არ სე ბობს სის ხ ლის 
ყი ვი ლი – ეს მო გო ნი ლი სიტყ ვე ბი არ არის... თვა ლე ბი რომ 
გა ვა ხი ლე, სხვა ნა ი რი ფე რით და იწყო დღე, სხვა ნა ი რი გუ-
ლის ძგე რით, სხვა ნა ი რი ენერ გი ით... სა ერ თოდ არ ვიღ ლე-
ბი მთა ში“.

და უ ღა ლა ვი შრო მა ნუ ცას ერ თ -ერ თი მთა ვა რი მა ხა სი ა თე ბე-
ლი ა. პრო ფე სი ით ის ტო რი კო სი მუ ზე უ მის გი დო ბას, საკ ვი-
რაო სკო ლის მას წავ ლებ ლო ბას, მა რან სა და ლუდ სა ხარ შ ში 
მე უღ ლის დახ მა რე ბას, სას ტუმ როს მოწყო ბა- გა მარ თ ვას 
ერ თ დ რო უ ლად ითავ სებს. 

„ტურიზმის სფე რო ში სწო რი მი მარ თუ ლე ბა უნ და იქო ნი ოს 
ჩვენ მა ქვე ყა ნამ, სწო რი ნი შა. ბუ ნე ბა არ კმა რა, თუ იქ შე ნი 

აღმოსავლეთიდასავლეთში

ადგილი: 
ოტიასეზო
იმერეთი,წყალტუბო

მასპინძელი:
ნუცაცისკარიშვილი

ტელეფონი:
+995558002858
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კულ ტუ რა სინ თე ზუ რად არ არის შე ნარ ჩუ-
ნე ბუ ლი. ტუ რიზ მის იდე ა ლუ რი ბერ კე ტი, 
პირ ველ რიგ ში, ჩვე ნი სტუ მარ - მას პინ ძ ლო-
ბა ა. უმ თავ რე სი კი ისა ა, რომ უწყ ვე ტი ხა ზით 
მო ვე დით აქამ დე. ძა ლი ან იშ ვი ა თია კულ ტუ-
რის აღ მო ცე ნე ბა და იქ ვე ყოფ ნა, იქ ვე გა ჩე-
რე ბა, მა გა ლი თად, ეგ ვიპ ტე ლი ის ეგ ვიპ ტე-
ლი აღა რა ა, ვინც ად რე იყო. შე იძ ლე ბა, არც 
ჩვენ ვართ ზუს ტად ის ქარ თ ვე ლე ბი, მაგ რამ 
მა ინც იმ ენა ზე ვლა პა რა კობთ, იმ დამ წერ-
ლო ბით ვწერთ, ისე ვე ვმღე რით და ვცეკ-
ვავთ, იმა ვე საჭ მელს ვჭამთ... მე ისევ იქ ვარ, 
არ სად არ წავ სულ ვარ, არა ვის დავსხმივარ 
თავს, არა ვინ და მი ჩაგ რავს. უნ და მი ხე დო და 
შეინარჩუნო ის, რაც გა საზ რ დო ებს და შენს 
კულ ტუ რულ იდენ ტო ბას გან საზღ ვ რავს“.

ნუ ცას თ ვის გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
ქარ თუ ლი ხა სი ა თის ავ თენ ტუ რო ბის შე ნარ ჩუ-
ნე ბა და ეროვ ნუ ლი თვით შეგ ნე ბის თავ ს მოხ-
ვე უ ლი გავ ლე ნის გან გა თა ვი სუფ ლე ბა. 

„ჩვენს ტრა დი ცი ას ძა ლი ან ღრმა ფეს ვე-
ბი აქვს. უბ რა ლოდ, სა მას წ ლი ა ნი რუ სუ-
ლი ჩექ მა იმ დე ნად ძლი ე რად ტკეპ ნი და 
ამ ყვე ლა ფერს, რომ ბევ რი რამ ჩა ი მა ლა, 
გა დას ხ ვა ფერ და, და მა ხინ ჯ და. კარ გა დაა 
გა სა აზ რე ბე ლი, რა არის მავ ნე ჩვე ვა და რა 
– ტრა დი ცი ა. მა გა ლი თად, ღრე ო ბა შე უ ფე რე-
ბე ლი, არა ქარ თუ ლი საქ ცი ე ლი ა. ქარ თ ვე ლი 
კა ცი სუფ რი დან რომ ად გე ბო და, ფე ხი არ 
უნ და არე ო და. დი დი სირ ცხ ვი ლი იყო სიმ თ ვ-
რა ლე. რე ლი გი ას თან ძლი ე რი კავ ში რი აქვს 
ქარ თუ ლი ხა სი ა თის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, ჩემ თ-
ვის ეს ქრის ტი ა ნულ ხედ ვას თან ასო ცირ დე ბა. 
სტუ მარ - მას პინ ძ ლო ბას თან და ხე ლოვ ნე-

ბას თან ერ თად, ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
ადა მი ა ნუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი, ის სით ბო, 
მხარ და ჭე რა და ერ თო ბა, რაც ქარ თ ვე ლებს 
გვა ხა სი ა თებს“.

ოტი ას სახ ლ - მუ ზე უმ ში დი დი არ ჩე ვა ნი აქვს 
სტუ მარს. ექ ს კურ სი ა ზე მო სუ ლი ადა მი ა ნი 
მწერ ლის მი ერ დაპ რო ექ ტე ბულ და მი სი-
ვე აშე ნე ბულ სახ ლ ში აღ მოჩ ნ დე ბა. ეზო ში 
შეს ვ ლი სას ჯიხ ვის ფი გუ რე ბით მო პირ კე-
თე ბულ ჭიშ კარს შე ა ღებს და ნა ხავს საფ-
ლავს, რო მე ლიც უმ ც რო სი შვი ლის, და ჩის, 
ხე ლი თაა შექ მ ნი ლი. ქვა ზე ცი ტა ტა წე რი ა: 
„ადამიანისგან რაც რჩე ბა, მი სი სი ცოცხ ლეც 
ისა ა“. მწერ ლის გან დარ ჩე ნი ლი ეს კარ - მი-
და მოც ოტი ას სი ცოცხ ლის გაგ რ ძე ლე ბა და 
ერ თ -ერ თი ხელ შე სა ხე ბი ნა წი ლი ა. აქ დაგ ხ-
ვ დე ბათ მი სი პი რა დი ნივ თე ბი, მუნ დ შ ტუ კე ბი, 
სვა ნუ რი ქუ დი, ჩო ხა, მრა ვალ ენა ზე თარ-
გ მ ნი ლი წიგ ნე ბი, მი სი ნა კე თო ბე ბი, დი დი 
ბუ ხა რი, ბზის ფეს ვის ჭა ღი, წის ქ ვი ლი. მის 
მი ერ და ხა ტულ ჯიხ ვ საც იხი ლავთ, რო მე ლიც 
ოტი ას თა ვი სუ ფა ლი, მო უდ რე კე ლი ხა სი ა-
თის სიმ ბო ლოდ გა ნი ხი ლე ბა. კედ ლებ ზე იმ 
სპექ ტაკ ლე ბის აფი შე ბი ა, რე ჟი სო რებ მა სხვა-
დას ხ ვა დროს მწერ ლის პი ე სე ბის მი ხედ ვით 
რომ დად გეს. ამ სივ რ ცე ში ბავ შ ვე ბიც ას რუ-
ლე ბენ წარ მოდ გე ნებს. ისი ნი ახლომდებარე 
სოფ ლე ბი დან და დი ან საკ ვი რაო სკო ლა ში, 
რო მე ლიც და ჩიმ, 2015 წელს ოტია იოსე ლი-
ა ნის სა ზო გა დო ე ბის თა ოს ნო ბით, და ა არ სა. 
მო ზარ დე ბი უფა სოდ ეუფ ლე ბი ან მხატ ვ რულ 
კითხ ვას, არ ქე ო ლო გი ას, ფო ტოგ რა ფი ას, 
მხა რეთ მ ცოდ ნე ო ბას და სხვა საგ ნებს. ნუ ცა 
ხელ საქ მეს, ქარ გ ვას, ქსო ვას, თე ქა ზე მუ შა-
ო ბას ას წავ ლის. პირ ველ სარ თულ ზე თქვენს 
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ყუ რადღე ბას ბუხ რის თავ ზე ჩა მო კი დე ბუ ლი 
ჯაჭ ვის პე რან გი მი იპყ რობს. ისიც ნუ ცას მოქ-
სო ვი ლია და და სავ ლეთ ში აღ მო სავ ლე თის 
ელე მენ ტე ბის შე მო ტა ნის მო რი გი მშვე ნი ე რი 
მა გა ლი თი – ხევ სუ რუ ლი ტრა დი ცია იმე რულ 
კონ ტექ ს ტ ში.

„ხელსაქმე ჩვენ თან ყო ველ თ ვის მნიშ ვ ნე-
ლო ვან ად გილს იკა ვებ და. სა ქარ თ ვე ლო ში 
ასე თუ ისე გვქონ და მრა ვალ მ ხ რი ვი გა მოც-
დი ლე ბა. მა გა ლი თად, არი ან ერე ბი, რომ-
ლებ საც მარ ტო შუ შა, ან თი ხა, ან თუნ დაც 
ფა ი ფუ რი აქვთ გან ვი თა რე ბუ ლი. ჩვენ ქვევ-
რიც გვქონ და, აბ რე შუ მიც, თა ნაც ძა ლი ან 
ხა რის ხი ა ნი, იმი ტომ, რომ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
ხე გვაქვს, გან სა კუთ რე ბუ ლი თუ თა მო დის 
ამ მი წა ზე, ფოთ ლე ბი დან რძე გად მოს დის. 
ამი თაა ნაკ ვე ბი აბ რე შუ მის ჭია და ეს მკვეთ-
რად აისა ხე ბა ძაფ ზეც. ქარ თუ ლი ხელ საქ-
მი სა და ტრა დი ცუ ლი რეწ ვის გა ცოცხ ლე ბა 
ჩე მი დი დი გა ტა ცე ბა და ცხოვ რე ბის ერ თ -
ერ თი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა ა“.

ამ ის ტო რი ი სა და კულ ტუ რის კე რას სა-
დი ლის თ ვი საც შე გიძ ლი ათ, ეს ტუმ როთ 
და სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ტე ბით 
ეზი ა როთ უგემ რი ე ლეს ქარ თულ ნა დიმს, 
აქა ურ ღვი ნოს, ლუდ სა თუ სპირ ტი ან სას-
მელს. სულ მა ლე მზად იქ ნე ბა ტუ რის ტე ბის 
და სარ ჩე ნი სივ რ ცეც.

„ღამის გა სა თევ ზე დი დი მოთხოვ ნა იყო და 
ამან გა ნა პი რო ბა სას ტუმ როს მი მარ თუ ლე-
ბაც. ორი ოდა სახ ლი გვაქვს, სულ ოთხი 
ადა მი ა ნის თ ვის. მა ლე კი დევ ორ კო ტეჯს და-
ვა მა ტებთ და სტუმ რე ბის მი ღე ბას შევ ძ ლებთ 

წელს. ტექ ნი კა და ავე ჯი გა ე როს ქალ თა 
ორ გა ნი ზა ცი ი სა და ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის 
გრან ტით შე ვი ძი ნე. ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის 
პროგ რა მა ში მოხ ვედ რამ, პირ ველ რიგ ში, 
ცოდ ნა გა მიღ რ მა ვა და მე გობ რე ბიც შემ მა ტა. 
თუ რა ი მე დაგ ვ ჭირ დე ბა, ყო ველ თ ვის გვერ-
დ ში გვიდ გა ნან. ეს კი ძა ლი ან დი დი ნუ გე ში ა, 
რო ცა ადა მი ანს რა ღა ცის წა მოწყე ბა გინ და“.

ამ სახლს უამ რა ვი მნახ ვე ლის აღ ფ რ თო ვა-
ნე ბა ახ სოვს. მი სი კა რი და ჩიმ 2011 წელს, 
ოტია იოსე ლი ა ნის გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ, 
გახ ს ნა. მო ხიბ ლულ ტუ რის ტებს მას პინ ძ ლე ბი 
სა ქარ თ ვე ლოს ელ ჩე ბა დაც მო უხ სე ნი ე ბი ათ. 

„ერთხელ ერ თ მა უცხო ელ მა სტუ მარ მა ასე თი 
რა მე თქვა: „ჩემთვის სა ქარ თ ვე ლო აქ იწყე ბა 
და აქ მთავ რ დე ბა ო“. ბევ რ გან არ იყო ნამ-
ყო ფი. ჩვენ თან მო ვი და და ერ თ ბა შად ნა ხა 
ბევ რი რამ. მე მთი დან ვარ, აღ მო სავ ლე თი-
დან, ჩე მი მე უღ ლე, ოტი ა, – და სავ ლე თი დან 
– იმე რე ლი ა. მთელ ქვე ყა ნას ვა ერ თი ა ნებთ... 
მარ ტო რომ ვრჩე ბი, მა ინც ბო დიშს ვუხ დი 
აღ მო სავ ლეთს და თუ შეთს იმის გა მო, რომ 
„ვუღალატე“. თუმ ცა ჩემს სათ ქ მელს აქაც ვამ-
ბობ: ფან დუ რით, სიმ ღე რით, ჯაჭ ვის პე რან გის 
ქსო ვით... სტუმ რე ბი რომ მო დი ან, თუ დრო 
მაქვს, ვმღე რი. ქარ თუ ლი სუფ რის აღ საქ მე-
ლად კერ ძებ თან ერ თად ლექ სის, სიმ ღე რის, 
ცეკ ვის, კულ ტუ რის შე მო ტა ნაა სა ჭი რო. 

ვფიქ რობ, იმის თ ვის და ვი ბა დე, რომ ქარ-
თუ ლი ტრა დი ცია შე ვი ნა ხო – ხელ საქ მით, 
წეს - ჩ ვე უ ლე ბე ბით, სტუ მარ - მას პინ ძ ლო ბით, 
იმ ურ თი ერ თო ბე ბით, რაც მას წავ ლეს და 
რა საც მეც გა დავ ცემ სხვას“.
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ხინ   კა  ლი

გა მო ყე ნე ბუ ლი პრო დუქ ტი:
ცო მი:
1 კგ უმაღ ლე სი ხა რის ხის ფქვი ლი 
460 მლ წყა ლი 
20 გრ მა რი ლი

გულ სარ თი:
ფარ ში 1 კგ (700 გრ სა ქონ ლის ხორ ცი, 
300 გრ ღო რის ხორ ცი)
2 ც სა შუ ა ლო ზო მის ხახ ვი
1 ჩ.კ და ღერ ღი ლი წი წა კა 
1 ჩ.კ ძი რა 
2 ჩ.კ მა რი ლი 
400 მლ წყა ლი

მომ   ზა  დე  ბის წე  სი:
მო ვა თავ სოთ ფქვი ლი და მა რი ლი სა შუ-
ა ლო ზო მის ჯამ ში. მოვ ზი ლოთ ცო მი რომ 
ელას ტი უ რი გახ დეს.  ცო მი ზეთ წას მულ 
თავ და ხუ რულ ჯამ ში შე ვი ნა ხოთ.

ცო მის და ყოვ ნე ბის პე რი ოდ ში მო ვამ ზა დოთ 
ხინ კ ლის შიგ თავ სი. გა ვამ ზა დოთ პა ტა რა 
ცო მის გუნ დე ბი, გა მოვ ჭ რათ ცო მი ჭიქის 
დახ მა რე ბით და გა ვაბ რ ტყე ლოთ 15-18 სმ 
დი ა მეტ რის ფირ ფი ტე ბად. ჩა ვურ თოთ 1 
სუფ რის კოვ ზის ოდე ნო ბის შიგ თავ სი. ცე რა 
და საჩ ვე ნე ბე ლი თი თე ბის სა შუ ა ლე ბით თა-
ვი მო ვუკ რათ ცომს.

გა მო დის 40ც სა შუ ა ლო ხინ კა ლი.

იმერეთი, წყალტუბო

ნა დუ ღის ხინ კა ლი პა მიდ ვ რის სო უს ში

გა მო ყე ნე ბუ ლი პრო დუქ ტი:
სო უ სი:
1000 მლ პა მიდ ვ რის პი უ რე
2 ც სა შუ ა ლო ზო მის ხახ ვი
4 კბ ნი ო რი
15 გრ ხმე ლი რე ჰა ნი
150 მლ ზე ი თუ ნის ზე თი
50 გრ ნედ ლი რე ჰა ნი
20 გრ ნედ ლი პიტ ნა
მა რი ლი, წი თე ლი წი წა კა, შა ვი პილ პი ლი – 
გე მოვ ნე ბით

ხინ კ ლის შიგ თავ სი:
800 გრ ნა დუ ღი
600 გრ გა ხე ხი ლი სულ გუ ნი
600 გრ იმე რუ ლი ყვე ლი
მა რი ლი გე მოვ ნე ბით

სო  უ  სის მომ   ზა  დე  ბის წე  სი:
ტა ფა ზე მო ვას ხათ 100 მლ ზე ი თუ ნის ზე თი, გა-
ვა ხუ როთ ტა ფა, და ვუ მა ტოთ წვრი ლად დაჭ რი-
ლი ხახ ვი და მოვ შუ შოთ, სა ნამ გა ოქ როს ფერ-
დე ბა. და ვუ მა ტოთ დაჭყ ლე ტი ლი ნი ო რი, ხმე ლი 
რე ჰა ნი და გა ვაგ რ ძე ლოთ შუშ ვა. ვშუ შოთ 
და ბალ ცეცხ ლ ზე 15-20 წუ თი, შე ვა ზა ვოთ მა რი-
ლით, წი წა კი თა და შა ვი პილ პი ლით.

ხინ   კ   ლის შიგ   თავ   სის მომ   ზა  დე  ბის წე  სი:
ერ თ მა ნეთ ში შე ვუ რი ოთ ნა დუ ღი, გა ხე ხი ლი 
სულ გუ ნი და გა ხე ხი ლი იმე რუ ლი ყვე ლი. 50 
გრ შიგ თავ სი მო ვა თავ სოთ ცომ ში და მო-
ვახ ვი ოთ ტრა დი ცი უ ლი წე სით, ისე რო გორც 
ნუ ცას მი ერ არის შე მო თა ვა ზე ბუ ლი.
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ლი ხა უ რის მო ნა ხუ ლე ბი სას გუ რუ ლი ფაცხი დან ეკა 
სა ლუქ ვა ძე ზე ფიქ რი გა მოგ ყ ვე ბათ. გა გიკ ვირ დე ბათ, 
და ჯე რე ბა გა გი ჭირ დე ბათ, დაბ რუ ნე ბაც მო გინ დე ბათ... 
რა შე იძ ლე ბა აკავ ში რებ დეს მე წის ქ ვი ლე ო ბას, მარ თ ვის 
მოწ მო ბის თე ო რი ის სწავ ლე ბას, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე-
ნო ბის და ლა გე ბას, მე ფუტ კ რე ო ბას, სა მი შვი ლის აღ ზ რ-
დას, ბარ ვას, თოხ ნას, ლი ხა ურ ში სტუმ რე ბის მი სა ღე ბი 
უნი კა ლუ რი სივ რ ცის „დოლაბის“ შექ მ ნას?!.. ეს ლი-
ხა უ რე ლი ეკა ა, 31 წლის, რო მე ლიც ყვე ლა საქ მეს ისე 
ითავ სებს, თით ქოს მი სი დღე- ღა მე ბევ რად აღე მა ტე ბო-
დეს 24 სა ათს.

„ვინ გეხ მა რე ბა?“ – ეს კითხ ვა ბუ ნებ რი ვად ჩნდე ბა.

„ჩემი თა ვი, ჩე მი ხე ლე ბი“, – გვი ღი მის ეკა, შემ დეგ დე-
და ზე და დებ ზე გვიყ ვე ბა, რომ ლე ბიც მის მა შე მარ თე ბამ 
კი დევ უფ რო გა ა ერ თი ა ნა და გა აძ ლი ე რა. ამ სახ ლ ში 
მხო ლოდ ქა ლე ბი არი ან, ქა ლე ბი და ბავ შ ვე ბი. 

„დილაობით, ღმერთს სულ იმას ვთხოვ, ეს ძა ლა და 
ენერ გია არ ჩა მიქ როს“.

აუარე ბე ლი შრო მი სა და ენერ გი ის წყა რო ეკას თ ვის მი სი 
ოჯა ხი და წი ნაპ რე ბი ა: მა მა- პა პის და ნა ტოვ რის გაფ რ-
თხი ლე ბა სა კუ თარ მო ვა ლე ო ბად მი აჩ ნი ა; გრძნობს, 
რომ სწორ გზა ზეა და ტრა დი ცია უნ და გაგ რ ძელ დეს. 

„საუკუნეზე მე ტი საა ეს წის ქ ვი ლი. ჩე მი დი დი ბა ბუ ის, 
პლა ტონ სა ლუქ ვა ძის აშე ნე ბუ ლი ა, კო მუ ნის ტე ბის დროს 
ჩა მოგ ვარ თ ვეს. მის და საბ რუ ნებ ლად მა მა ჩე მი სულ იბ რ-
ძო და და ბო ლოს, რო გორც იქ ნა, გა მო ვის ყი დეთ – შე ძე-
ნა მოგ ვიწ ვი ა“. 

მეწისქვილეგოგო
დაწისქვილისქვა„დოლაბი“

ადგილი: 
გურულიფაცხა„დოლაბი“
გურია,სოფელილიხაური

მასპინძელი:
ეკასალუქვაძე

ტელეფონი:
+995511184591
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ეკამ სა მას პინ ძ ლო სივ რ ცეს, სა დაც სტუმ-
რებს კოხ ტად მოწყო ბილ ეზო ში უგემ-
რი ე ლეს გუ რულ კერ ძებს ახ ვედ რებს, 
„დოლაბი“ და არ ქ ვა. დო ლა ბი წის ქ ვი ლის 
ქვა ა. ეკას წის ქ ვი ლი ორ დო ლა ბი ა ნი ა.

„ხალხი კი ლო მეტ რებს გა დი ო და, რომ 
წის ქ ვი ლამ დე მი ეღ წი ა. ეს იყო მთე ლი 
სოფ ლის პრობ ლე მა. მჭა დი გუ რი ა ში პირ-
ვე ლი ა. აქ ყვე ლა ოჯა ხი ყა ნას თე სავს, ყვე-
ლას სჭირ დე ბო და დაფ ქ ვა“.

წის ქ ვი ლი ეკამ აღად გი ნა. ის ბუ ნებ რივ 
რე სურ ს ზე მუ შა ობს, ელექ ტ რო ე ნერ გია არ 
სჭირ დე ბა. 

„ჩვენი წის ქ ვი ლი ცენ ტ რა ლურ აჭის წყალ ზე 
დგას. მდი ნა რე ატ რი ა ლებს. ოზურ გე თი სა 
და სხვა წის ქ ვი ლე ბი დენ ზე ა. დე ნის წის-
ქ ვილ ზე დაფქვილი სი მინ დი სულ სხვა ნა-
ი რი ა, უფ რო ხო რო ში, მსხვი ლი. ჩემ თან 
ძა ლი ან წმინ დად იფ ქ ვე ბა, პიპ კად – ასე 
ვიტყ ვით ხოლ მე გუ რუ ლე ბი, და ამ მჭად საც 
სულ სხვა გე მო აქვს“.

თუმ ცა, ეკას წის ქ ვი ლი მხო ლოდ ამით არ 
გა მო ირ ჩე ვა – იქ მიმ ს ვ ლელს ბიბ ლი ო თე კა 
დახ ვ დე ბა.

„მოვა ადა მი ა ნი და სა ნამ სი მინ დი იფ ქ-
ვე ბა, კითხ ვა ში გა იყ ვანს დროს. ბევ რ მა 
შე მომ წი რა წიგ ნი, ვა წერ ხოლ მე: ამა და 
ამ ადა მი ა ნის გან წის ქ ვი ლის ბიბ ლი ო თე-
კას. კე დელ ზე ოტია იოსე ლი ა ნის სიტყ ვე ბი 
მინ და, გა მო ვაკ რა: „თოხი და ბა რი, წიგ ნი 
და ჯვა რი“ – მარ თ ლა ცხოვ რე ბის ფრა ზა ა. 

თუ იმ ჯვარს ატა რებ, რო მე ლიც ღმერ თ მა 
გარ გუ ნა, თან მი წას თან გაქვს კავ ში რი და 
წიგ ნიც შენ თა ნაა – გა დარ ჩე ნი ლი ხარ!“

აქ ყვე ლა ფერს ეტყო ბა ქა ლი მე წის ქ ვი ლის 
ხე ლი – ბიბლიოთეკას, მარ ც ვ ლე უ ლის და-
სა ტო ვებ ლად მოწყო ბილ ად გილს, გამ-
ზა დე ბუ ლი ფქვი ლის ლა მა ზად შე ფუთ ვას. 
გუ რუ ლი ფაცხის ად გი ლობ რივ თუ უცხო ელ 
სტუმ რებს, პირ ველ რიგ ში, სწო რედ წის ქ-
ვი ლის დათ ვა ლი ე რე ბა შე უძ ლი ათ. სურ ვი-
ლი სა მებრ, იქ ვე მო ი ნა ხუ ლე ბენ ექ ვ თი მე 
თა ყა იშ ვი ლის მუ ზე უმ საც. ეკას სახ ლ ში კი 
და უ ვიწყა რი გუ რუ ლი სუფ რა დახ ვ დე ბათ.

„ეს არ არის რეს ტო რა ნი და არც არას დ-
როს იქ ნე ბა... რო გორც არ უნ და გავ ფარ-
თოვ დე, აქ მა ინც შე ვი ნარ ჩუ ნებ ოჯა ხურ გა-
რე მოს. სტუ მარს ისე უნ და ვაგ რ ძ ნო ბი ნოთ 
თა ვი, რო გორც სახ ლ ში, სა კუ თარ ბე ბი ა- ბა-
ბუ ებ თან სო ფელ ში... ინ ვენ ტა რი გრან ტით 
შე ვი ძი ნე და ეზო მო ვაწყ ვე, აქ ჰა მა კე ბი 
მქონ და, მა გი დე ბი... სტუ მარს გუ რულ 
ფაცხა შიც ვსვამ დი. მო დი ოდ ნენ ოჯა ხე ბით, 
ბავ შ ვე ბით, პა ტა რე ბი ეზო ში დარ ბოდ ნენ, 
ერ თო ბოდ ნენ... ყვე ლა ნი კმა ყო ფი ლე ბი 
რჩე ბოდ ნენ“.

ეკას ოჯახ ში ბავ შ ვო ბი დან არ ჩა უვ ლია 
დღეს სტუმ რის გა რე შე. ჭიშ კ რი დან ვინ მე 
რომ და ი ძა ხებ და, ქა ლე ბი უკ ვე სუფ რას 
შლიდ ნენ.

„მამაჩემი პურ - მა რი ლი ა ნი კა ცი იყო, დღე-
ში ხუთ ჯე რაც აგ ვიწყ ვია და დაგ ვიწყ ვია 
მა გი და“.

პრო ფე სი ით მძღო ლი ლონ დერ სა ლუქ-
ვა ძე ტრა ი ლერს მარ თავ და, ხში რად შორ 
რე ი სებ ში უწევ და სი ა რუ ლი და თან და-
ა ტა რებ და ეკა საც, რო მელ მაც სწო რედ 
მა მის გან ის წავ ლა მან ქა ნის მარ თ ვაც და 
შე კე თე ბაც. 

„ვისაც მან ქა ნა გა უ ფუჭ დე ბო და, ყვე ლა 
ჩვენ თან მო დი ო და. მე, დე და ჩე მი და ჩე მი 
დე ბი მა შინ ვე დავ ტ რი ალ დე ბო დით, მჭა დებს 
ჩა ვაკ რავ დით... მა მა თან ხას არას დ როს 
იღებ და, მომ ს ვ ლელს კარ გად აქე ი ფებ და, 
და ათ რობ და და სახ ლ შიც მიჰ ყავ და ღა მე“.

მა მის მხარ და ჭე რას მუ დამ გრძნობს ეკა. 
რო გორც კი გა ი გე ბენ, რომ ლონ დე რის 
ქა ლიშ ვი ლი ა, ყვე ლა ფერ ში ეხ მა რე ბი ან, 
ყვე ლა ფერ ში უმარ თა ვენ ხელს.

„მართალი გითხ რათ, ცო ტა მე რი დე ბო და, 
რომ ხალ ხის თ ვის სა დილ ში ფუ ლი გა მო-
მერ თ მი ა. ვფიქ რობ დი, ნე ტა, მა მას თუ 
მო ე წო ნე ბო და ასე თი რა მე ჩვენს ოჯახ ში... 
მე რე დე დამ თქვა, მე გეტყ ვი კაი ამ ბავ სო: 
ვინც მო ვა, ჩვე ნი ოჯა ხის სა ხე ლით რა ი მე 
კერ ძი, სა ლა თი იქ ნე ბა ეს, ხა ჭა პუ რი თუ 
მჭა დი, სა ჩუქ რად მი ვარ თ ვა თო“.

მას მე რე ეს წე სი „დოლაბის“ ტრა დი ცი ად 
იქ ცა. 

ეკა ღი მი ლით იგო ნებს გუ რუ ლი ფაცხის 
პირ ველ სტუმ რებს:

„გავხსენი „დოლაბი“, მე ო რე დღეა და 
არა ვინ მო დის. ვინ იცის ახ ლა, აი, ჩე-
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მი დო ლა ბის შე სა ხებ... აბ რაც გა ვა კე თე, 
გა ვა ნა თე ყვე ლა ფე რი, მუ სი კა ჩავ რ თე. 
ამ დროს მა მი და ჩე მია ჩემ თან ჩა მო სუ ლი 
თბი ლი სი დან. ვუთხა რი, სტუ მა რი მა ინც 
არ ჩანს და ჩვენ თ ვის გა მო ვაცხობ - მეთ ქი 
კე ცის ხა ჭა პურს. სა ლუქ ვა ძე ებს კაი უბე-
დუ რი ენა აქვთ და მი პა სუ ხა, მაი ხა ჭა პუ-
რი დღეს არ მო მი წევს მე ო. ნა ხე, აქა ნე 
ვი ღაც თუ არ მო ვი დე სო. ათი წუ თიც არ 
გა სუ ლა და მო ა ყე ნეს მან ქა ნა. გად მო ვი-
და სა მი სტუ მა რი, დო ლა ბი თუ მუ შა ობ სო. 
მობ რ ძან დით, მე ვუთხა რი, რო გორ არ 
მუ შა ობს?!“

ის პირ ვე ლი სტუმ რე ბი შემ დეგ კი დევ ოთხ-
ჯერ დაბ რუნ დ ნენ ეკას თან. ბე ბი ა- ბა ბუ ე ბიც 
მი იყ ვა ნეს მი სი კერ ძე ბის გა სა სინ ჯად.

ეკას ლე გენ და რუ ლი მჭა დის გა მოცხო ბას 
რო გორც რი ტუ ალს, ისე და ვეს წა რით. ლა-
მა ზი სა ნა ხა ო ბა იყო, ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ ში-
ვით. ასე თი გე მოს მჭა დი, ალ ბათ, მხო-
ლოდ ლი ხა ურ ში გა მო დის ეკას სი მინ დით, 
ეკას წის ქ ვილ ში დაფ ქ ვი ლი ფქვი ლით, 
აჭის ტყი დან ჩა მო ტა ნი ლი შკე რის ფოთ ლე-
ბის არო მა ტით, გუ რუ ლი კე ცის სიმ ხურ ვა-
ლით და აუცი ლებ ლად ეკას ხე ლით. ყვე-
ლა ფერს უხ დე ბა, ოჯა ხის ყველ თან ერ თად 
იმ სა ლა თა საც, რო მელ საც მა მა- პა პურს 
ეძა ხი ან:

„დანაყილი თხი ლი, ნი ო რი, ქინ ძი, ზაფ რა-
ნი, შაშ ტ რა მი, რე ჰა ნი, ყვე ლა ფე რი ჩა ნა ყი-
ლი ძმარ თან ერ თად, კიტ რ თან და პა მი-
დორ თან. ძა ლი ან მოს წონთ სტუმ რებს... 
ასე ვე, ხში რად ითხო ვენ გუ რულ ღვე ზელს, 

მწვა ნე ლო ბი ოს ნიგ ვ ზით, სახ ლის წი-
წილს..“

ეკა გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ი სა და 
ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის საგ რან ტო კონ-
კურ ს ში გა მარ ჯ ვე ბით სი ხა რულ თან ერ თად, 
ახა ლი იდე ე ბი თაც აივ სო. ახ ლა მა მის აშე-
ნე ბულ ფა რეხ ში ზამ თ რის სივ რ ცის მოწყო-
ბას გეგ მავს.

„ისე უყ ვარ და სტუ მარ - მას პინ ძ ლო ბა, ვი ცი, 
არ ეწყი ნე ბა, თუ გა და ვა კე თებ. აქ ბუ ხა რი 
იქ ნე ბა, ქვე მოთ მან ქა ნის და სა ყე ნე ბელ 
ბოქსს ღვი ნის ჩა სა ლა გებ ლად გა მო ვი ყე-
ნებ. ზე მო დან რო ი ალს ჩა მო ვი ტან. დე და-
ჩე მი მუ სი კის მას წავ ლე ბე ლი ა. მე ჩონ გურ ზე 
ვუკ რავ დი და ვმღე რო დი ლი ხა უ რის ფოლ-
კ ლო რულ ან სამ ბ ლ ში“.

ლხი ნი ამ სახ ლ ში ხში რად სიმ ღე რით 
გრძელ დე ბა. 

ეკას ენერ გია მდი ნა რეს ჰგავს, უწყ ვე-
ტად მო ე დი ნე ბა. დე დას ასაკს და წნე ვას 
ავიწყებს, დებ სა და თა ნა სოფ ლე ლებს 
მა გა ლითს აძ ლევს, შვი ლებს კა ლა პოტს 
უკ ვა ლავს, აჭის წყა ლი ვით ატ რი ა ლებს წის-
ქ ვილ საც და გუ რულ ფაცხა „დოლაბსაც“.



80 | კულინარიული მოგზაურობა ქალ მეწარმეებთან კულინარიული მოგზაურობა ქალ მეწარმეებთან | 81

კე  ცის მჭა  დი

გა მო ყე ნე ბუ ლი პრო დუქ ტი:
½ კგ სი მინ დის ფქვი ლი
მწიკ ვი მა რი ლი
თბი ლი წყა ლი

მომ   ზა  დე  ბის წე  სი:
ცო მი მოვ ზი ლოთ თბი ლი წყლით, და ახ ლო-
ე ბით  10-15 წუ თი. შემ   დეგ, კარ   გად გა  ხუ -
რე  ბულ ქვის კეც   ზე და  ვა  ლა  გოთ შკე  რის 
ფოთ   ლე  ბი და მო  გუნ   და  ვე  ბუ  ლი ცო  მი ზედ 
გა  ვაბ   რ   ტყე  ლოთ, თავ   ზე გა  ვუ  კე  თოთ ჯვრის 
ფორ   მა. ზე  მო  და  ნაც და  ვა  ლა  გოთ შკე  რის 
ფოთ   ლე  ბი, და  ვა  ხუ  როთ თავ   ზე, და  ვა  ყა  როთ 
ნაკ   ვერ   ჩხა  ლი და გა  მო  ვაცხოთ 30-40 წუ  თი.

მჭა  დი სი  მინ   დის მარ   ც   ვ   ლე  ბით

გა მო ყე ნე ბუ ლი პრო დუქ ტი:
½ კგ ყვი თე ლი სი მინ დის ფქვი ლი
200 გრ სი მინ დის მარ ც ვ ლე ბი ქი ლა ში
300 გრ იმე რუ ლი ყვე ლი
200 გრ არა ჟა ნი
30 გრ მშრა ლი აჯი კა
2 ც მწვა ნე წი წა კა

მომ   ზა  დე  ბის წე  სი:
სი მინ დის ფქვილს ნელ ნე ლა შე ვუ რი ოთ ზე-
მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი ყვე ლა პრო დუქ ტი და 
მოვ ზი ლოთ ცო მი. გა ვა ხუ როთ ღუ მე ლი 180 
გრა დუს ზე, მო ვა თავ სოთ ცო მი ჩვენ თ ვის სა-
სურ ველ ფორ მა ში და გა მო ვაცხოთ 40 წუ თი.

გურია, ლიხაური
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სო ფელ აცა ნა ში გა მორ ჩე უ ლი მას პინ ძე ლი, კე სო მა ხა-
რა ძე გე ლო დე ბათ. ის გუ რულ ბრინ ჯუ ლას გა გა სინ ჯებთ, 
რო მელ საც თქვენ თვალ წინ, სურ ვი ლის შემ თხ ვე ვა ში კი 
თქვე ნი მო ნა წი ლე ო ბით, მო ამ ზა დებს. თან ისეთ ამ ბებს 
მო გიყ ვე ბათ, კერ ძ საც სხვა გე მოს ჩა ა ტანთ და გუ რი ა საც 
ახ ლი დან, ახ ლე ბუ რად შე იყ ვა რებთ.

კე სო ბრინ ჯუ ლას გუ რუ ლი სამ ზა რე უ ლოს მარ გა ლიტს 
ეძა ხის. ხუმ რო ბით ხა ჭა პუ რი სა და პი ცის უფ როს ძმად 
მო იხ სე ნი ებს, რო მელ მაც ას პა რე ზი უმ ც რო სებს და უთ მო. 
თუმ ცა, დად გა დრო, აღ ვად გი ნოთ ეს უძ ვე ლე სი ტრა დი-
ცია და სა ო ცა რი გუ რუ ლი გე მო.

„ბრინჯულა კარ გა დაა და ვიწყე ბუ ლი, მი წა დაყ რი ლი..“ 
– ამ ბობს კე სო და გა ხუ რე ბულ ქვის კეცს სა ხუ რავ ზე ნაკ-
ვერ ჩხალს აყ რის. ნელ - ნე ლა ფა რავს მუგუზლით, რომ 
ნა დუ ღი, ჭყინ ტი ყვე ლი და კვერ ცხი ბო ლომ დე ჩად ნეს 
ბრინ ჯის ცომ ში და ერთ მა სად იქ ცეს. უწინ, თურ მე, გუ-
რუ ლე ბი, ხორ ბ ლის ნაც ვ ლად, სწო რედ ბრინ ჯის ფქვილს 
მო იხ მარ დ ნენ. ეს კერ ძიც იმ დრო ი დან მო დის. ბრინ-
ჯუ ლა კე სოს მთა ვა რი შთა გო ნე ბა და ბიძ გი აღ მოჩ ნ და. 
სტუ მარ - მას პინ ძ ლო ბის საქ მე რომ წა მო იწყო, და ფიქ რ-
და, რა აკ ლ და გუ რუ ლი ჩა ით, ღვი ნი თა თუ ჩი რით გა ჯე-
რე ბულ ბა ზარს:

„ვფიქრობდი, სად მი დი ხარ, რით მი დი ხარ? ვის უნ და 
გა უ წიო კონ კუ რენ ცი ა? რა ვქნა, რა ვქნა და... არა ვის 
ჰქონ და ბრინ ჯუ ლა!“

აკეთიდანვარ–
ჩემსსულშიცაკეთეა–
უნდავაკეთო!

ადგილი: 
„ტაბერნეგურიაში“
გურია,სოფელიაცანა

მასპინძელი:
კესომახარაძე

ტელეფონი:
+995599923028
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ამ იდე ით შთა გო ნე ბულ მა გად მო ი ღო მა მის-
გან და ნა ტო ვა რი, 20 წლის ხე ლუხ ლე ბე ლი 
ქვის კე ცი და საქ მეს შე უდ გა. თუმ ცა, უსაქ-
მოდ არც არას დ როს ყო ფი ლა. კე სო წარ მო-
შო ბით აკე თი და ნა ა, ამ ბობს, რომ სოფ ლის 
სა ხელ წო დე ბა კე თე ბას უკავ შირ დე ბა. იქ 
სა უ კუ ნე ე ბის გან მავ ლო ბა ში მო ი პო ვე ბო-
და ბენ ტო ნი ტუ რი თი ხა, რო მე ლიც ოქ როს 
ნა წი ლა კებს შე ი ცავს და მის გან დამ ზა დე ბუ-
ლი ნივ თე ბი გან სა კუთ რე ბუ ლი თვი სე ბე ბით 
გა მო ირ ჩე ვა. იმა საც ამ ბო ბენ, რომ აკეთ ში 
გა მა ვალ სუფ სას ამ მი წის ელე მენ ტე ბი შავ 
ზღვა ში ჩა აქვს. ამი ტო მაც ახა სი ა თებს მაგ ნე-
ტი ტის ქვი შას სამ კურ ნა ლო თვი სე ბე ბი. 

„კეცი აკე თის თი ხის გან არ ვარ გა, მა ლე 
სკდე ბა და ტყდე ბა. სა მა გი ე როდ, შე უც-
ვ ლე ლია ქვევ რი, თუნ გე ბი, დო ქე ბი, ჭის 
გვი რა ბე ბი, კრა მი ტი“, – გვიყ ვე ბა კე სო და 
გვაჩ ვე ნებს კრა მიტს, რო მე ლიც სახ ლის 
მე ო რე რე ა ბი ლი ტა ცი ი სას ამ წარ წე რით 
აღ მო ა ჩი ნა:

„ეს კრა მი ტი მოჭ რი ლია გრი შა სამ სო ნი ას 
მი ერ 1961 წელს სო ფელ აკეთ ში“.

„გურიაში აკე თის კრა მი ტით იხუ რე ბო და 
სახ ლე ბი. ბენ ტო ნი ტურ თი ხა ზე იყო მიბ მუ-
ლი ოჯა ხე ბის შე მო სა ვა ლი. აქ რა საც ხე-
დავთ, ყვე ლა თი ხის ნივ თი აკე თი სა ა“. 

ად გი ლი, სა დაც კე რია ან თია და გუ რუ ლე ბი 
ქუხ ნას ეძა ხი ან, მარ თ ლაც სავ სეა უძ ვე ლე სი 
ეთ ნო ნივ თე ბით. აქ ნა ხავთ ბურ ღუ ლე უ ლის 
შე სა ნახ თი ხის საქ ფი ლას, თუნ გებს, ყვე ლი-
სა და რძის პრო დუქ ტის სა თავ სო დერგს, 

ჭუ რებს. კე სო სა გულ და გუ ლოდ უვ ლის 
თი თო ე ულ ნა კე თო ბას და თა ნა მედ რო ვე 
ცხოვ რე ბა ში აბ რუ ნებს. 

„ძალიან მინ და, აღ ვად გი ნო ჩე მი ოჯა ხის 
ტრა დი ცია და პა ტა რა გა მო საწ ვა ვი ქუ-
რა შე ვი ძი ნო“, – გა ტა ცე ბით გვი ზი ა რებს 
გეგ მებს და კითხ ვა ზე, თი ხა ზე მუ შა ო ბა 
თუ იცის, და უ ფიქ რებ ლად გვპა სუ ხობს: 
„ვისწავლი!“ ალ ბათ, სწო რედ ეს მზა ო ბა 
და სი ლა ღეა ჩვე ნი და უ დე გა რი მას პინ ძ-
ლის მთა ვა რი თვი სე ბა. ამ შე მარ თე ბამ და 
შრო მამ გა და აქ ცე ვი ნა კე სოს ორას წ ლო-
ვა ნი კარ - მი და მო სტუ მარ - მას პინ ძ ლო ბის 
გა მორ ჩე ულ ად გი ლად. 

კე რი ა ში ყვე ლა სა განს თა ვი სი ის ტო რია 
აქვს. კე დელ ზე ჩა მო კი დე ბუ ლი უზარ მა ზა-
რი ხერ ხი კე სოს მე უღ ლის დიდ მა ბა ბუ-
ამ, ბე სა რი ონ ჩხა ი ძემ, გა და სახ ლე ბი დან 
ჩა მო ი ტა ნა. გა კუ ლა კე ბუ ლი და 16 წლით 
სამ შობ ლო დან გან დევ ნი ლი მენ შე ვი კი 
შინ სწო რედ ამ იარა ღით დაბ რუნ და: თუ 
ოჯა ხი დამ ხ ვ დე ბა, სახ ლი უნ და ავა შე-
ნო ო... რუ სულ სის ხ ლი ან რე ჟიმს გა ჭირ-
ვე ბით გა დარ ჩე ნო და მი სი ცოლ - შ ვი ლი. 
ბე სა რი ონ მა მარ თ ლაც ამ ხერ ხით მოჭ-
რა წაბ ლი და სახ ლი მო რე ბით ააგო. ამ 
სახ ლ ში დღეს კე სო მა ხა რა ძე ცხოვ რობს 
და მი სი კა რი უკ ვე ღიაა ყვე ლა სტუმ რის-
თ ვის.

 „სტუმარს, პირ ველ რიგ ში, გუ რულ ემო-
ცი ას ვთა ვა ზობ. ეს ისე თი ვე ბუ ნებ რი ვი და 
გულ წ რ ფე ლი ა, რო გორც გუ რუ ლი სამ ზა რე-
უ ლო, ყო ველ გ ვა რი და ნა მა ტე ბის გა რე შე, 

სა სარ გებ ლო სუ ლის თ ვის და სხე უ ლის თ-
ვის“.

მუ შა ო ბა კე სოს არც პან დე მი ის დროს 
შე უწყ ვე ტი ა. ერ თ -ერ თი გრან ტის მხარ და-
ჭე რით საცხოვ რებ ლის რე ა ბი ლი ტა ცია და-
ას რუ ლა და 50 კვ. მეტ რის სა დე გუს ტა ციო 
სივ რ ცის მშე ნებ ლო ბას შე უდ გა. ჭიშ კ რი დან-
ვე შე ნიშ ნავთ ნა გე ბო ბის ლა მაზ კედ ლებს. 
კე სომ სა კუ თა რი ხე ლით ამოკ რი ფა 1926 
წელს აცა ნა ში აშე ნე ბუ ლი ჩა ის ფაბ რი კის 
ნან გ რე ვე ბი დან წი თე ლი აგუ რე ბი, რომ-
ლებ საც დრო და ყინ ვა ვე რა ფერს აკ ლებს. 
სა თი თა ოდ შე აგ რო ვა რი ყის, ტუ ფის ქვე ბი. 
მშე ნებ ლებ მა უთხ რეს, ტრა დი ცი ის მი ხედ-

ვით, სა ძირ კ ველ ში წვრი ლი ფუ ლი უნ და 
ჩა ყა რო ო. კე სომ ეს არ იმ ყო ფი ნა და წე რი-
ლიც და ურ თო ფულს:

„დავწერე, რომ მსოფ ლი ო ში მძვინ ვა რებს 
პან დე მია – მარ თ ლა არ ვი ცო დით, გა დავ-
რ ჩე ბო დით თუ არა, სა ში ნე ლე ბა იყო... 
ორი შვი ლი მყავს, მათ გა მო წა მო ვიწყე ეს 
ყვე ლა ფე რი... ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა კი 
არა, გა დარ ჩე ნა ზე იყო ლა პა რა კი. ჰო და, 
ამ პან დე მი ის პი რო ბებ ში ახ ლა რომ ქა ლი 
მშე ნებ ლო ბას იწყებს, ის ან გუ რუ ლი უნ და 
იყოს ან აბ და ლი! ან ორი ვე ერ თად - მეთ ქი. 
ეს წე რი ლი ჩავ დე კაფ სუ ლა ში და ჩა ბე ტო-
ნე ბუ ლია აგერ იქ“.
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ასე ჩა ა ყო ლა კე სომ გუ რუ ლი იუმო რი სა-
ძირ კ ველს და ჩვე უ ლი ოპ ტი მიზ მით გა ნაგ-
რ ძო გა ფარ თო ე ბა ზე ზრუნ ვა. ზამ თ რამ დე 
გა და ხურ ვაც უნ და მო ას წ როს და ახა ლი 
სივ რ ცე შეს თა ვა ზოს სტუმ რებს. ვი ზი ტო რებს 
აქ ღვი ნო და ყვე ლი დახ ვ დე ბათ. ბოს ტან-
ში სა კუ თა რი ხე ლით შეძ ლე ბენ კიტ რის, 
პა მიდ ვ რის, ლო ბი ოს დაკ რე ფას, თა ვის 
გე მო ზე მომ ზა დე ბას სამ ზა რე უ ლო ში. თუ 
მო ი სურ ვე ბენ, მას პინ ძელ თან ერ თად შე-
აგ რო ვე ბენ ტყე ში სე ზო ნურ ხილს, თხილს, 
წაბლს. გუ რუ ლი სუ ნე ლი სა თუ ნე ბის მი ე რი 
გუ რუ ლი კერ ძის მას ტერ კ ლასს გა ივ ლი ან 
და, რა ღა თქმა უნ და, ბრინ ჯუ ლას ეზი ა რე-
ბი ან.

სა უ ბარ ში გარ თუ ლებს კე რი ა ში გვაბ რუ ნებს 
კე სო, კეცს თავს ხდის და იქი დან მობ რა-
წუ ლი გუ რუ ლი ხა ჭა პუ რი ანა თებს. თავ ბ რუ-
დამ ხ ვე ვი არო მა ტით იჟ ღინ თე ბა ქუხ ნა.

„მინდა, რომ აქ იყოს ად გი ლი, სა დაც ადა-
მი ა ნე ბი მარ ტო ბრინ ჯუ ლა სა და გუ რულ 
გე მო ებს კი არა, სუ ლი ერ სიმ შ ვი დეს, სით-
ბო სა და სიყ ვა რულს იგ რ ძ ნო ბენ.

გუ რუ ლი ხა სი ა თი ემო ცი ე ბი თაა სავ სე, 
ახ ლავს სი ფიცხე, აუცი ლებ ლად ახ ლავს 
სწრაფ ვა ამაღ ლე ბის კენ, მხო ლოდ მი წი ერს 
ვერ გუ ობს, ცო ტა ცის კე ნაც უნ და იყოს, რო-
გორც გუ რუ ლი ბუ ნე ბა... მრა ვალ ფე რო ვა ნი 
გე ოგ რა ფი ა, რო მე ლიც ცას თა ნაც ახ ლო საა 

და ზღვას თა ნაც, რო მან ტი კუ ლი ა, პირ და-
პი რი და გულ წ რ ფე ლი, სხარ ტი იუმო რით – 
სა ი დან სად – ცას და მი წას აკავ ში რებს“.

აცა ნას სა ინ ტე რე სო ად გილ მ დე ბა რე ო ბა 
აქვს. რამ დე ნი მე კი ლო მეტ რ ში სა ქუ ხი ას 
კა ნი ო ნი და სა უ კუ ნო ვა ნი ტაძ რე ბი ა. იქ ვეა 
ელი ნა ბა დოს ულა მა ზე სი ჩან ჩ ქე რი. ახ ლო-
საა ურე კი, მაგ ნე ტი ტი, კოლ ხე თის ეროვ-
ნუ ლი პარ კი. სო ფე ლი გო მის მთი სა და 
ბახ მა როს და მა კავ ში რე ბელ გზა სა ყარ ზე ა.

კე სოს „ტაბერნე გუ რი ა ში“ წელს ტუ რის-
ტულ მა კომ პა ნი ებ მა გუ რი ის ტუ რის ტუ ლი 
მარ შ რუ ტის ერ თ -ერთ პუნ ქ ტად აირ ჩი ეს და 
12 ლო კა ცი ას შო რის სტუმ რებს სწო რედ 
„გურული ემო ცი ის“ სახლს სთა ვა ზო ბენ. ეს 
კე სოს თ ვის კი დევ ერ თი სტი მუ ლი ა, რომ არ 
გა ჩერ დეს.

„ტყუილად არ ვარ აკე თე დან... ჩემს სულ-
შიც ეს აკე თე ა, ვერ მო ვის ვე ნებ, უნ და ვა კე-
თო!“ – ამ ბობს ხა ლი სი ა ნად და ბრინ ჯუ ლას 
ცხელ, მსუ ყე ნა ჭერს გვაწ ვ დის... 
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ბრინ   ჯუ  ლა

გა მო ყე ნე ბუ ლი პრო დუქ ტი:
ცო მი:
400 გრ უმაღ ლე სი ხა რის ხის ფქვი ლი
200 გრ მა წო ნი, სო დით
მწიკ ვი მა რი ლი
წყა ლი იმ დე ნი, რამ დენ საც ფქვი ლი შე ი ზელს, 
არაჟ ნის სის ქის ცო მი რომ მი ვი ღოთ.

შიგ თავ სი:
1 კგ უმა რი ლო ყვე ლი
6 ცა ლი კვერ ცხი

მომ   ზა  დე  ბის წე  სი:
სა შუ ა ლო ზო მის კე ცი კარ გად გა ვა ხუ როთ 
და და ვას ხათ ცო მის მა სა, ზე მო დან მო ვა-
ყა როთ ყვე ლი სა და კვერ ცხის ნა ზა ვი და 
გა მო ვაცხოთ ცეცხ ლ ზე.

მას პინ ძ ლის კო მენ ტა რი: ბრინ ჯუ ლა არის 
ქარ თუ ლი ხა ჭა პუ რი სა და იტა ლი უ რი პი ცის 
უფ რო სი და ყვე ლა ზე გემ რი ე ლი ძმა.

გურია, აცანა

5 წუ  თი  ა  ნი ფხლო  ვა  ნი

გა მო ყე ნე ბუ ლი პრო დუქ ტი:
300 გრ ფქვი ლი
100 გრ მა წო ნი ცო ტა სო დი თა და ძმრით
200 მლ წყა ლი
3 ც კვერ ცხი
50 გრ კა რა ქი
200 გრ იმე რუ ლი ყვე ლი
200 გრ ედა მე რი
200 გრ ნა დუ ღი
100 გრ ის პა ნა ხი
50 გრ ტარ ხუ ნა

მომ   ზა  დე  ბის წე  სი:
ერ თ მა ნეთს შე ვუ რი ოთ ფქვი ლი და მა წო ნი 
სო დით, და ვუ მა ტოთ ათ ქ ვე ფი ლი კვერ ცხი, 
წყა ლი, ყვე ლის ნა ზა ვი, დაჭ რი ლი ის პა ნა ხი 
და ტარ ხუ ნა.

გა ვა ხუ როთ ტა ფა, დავ დოთ კა რა ქი და 
კარ გად რომ გაცხელ დე ბა, და ვას ხათ 
მომ ზა დე ბუ ლი ცო მი; გა მო ვაცხოთ და ბალ 
ცეცხ ლ ზე, 10-12 წუ თი.


