
მე ცო სო პრ ანო ქე თე ვან ქე მო
კლ იძ ემ მა რტ სა და აპ რი ლში ლოს 
ან ჯე ლე სის სა ოპ ერო თე ატ რში პლ
ას იდო დო მი ნგ ოს მი წვ ევ ით რო სი
ნის „კო ნკ ია ში“ მთ ავ არი პა რტ ია 
შე ას რუ ლა. რო გო რც მო მღ ერ ალი 
ამ ბო ბს, სა მმა სპ ექ ტა კლ მა ძა ლი ან 
წა რმ ატ ებ ულ ად ჩა ია რა. მა რთ ლა 
გუ ლწ რფ ელ ად მი ხა რია, რო დე საც 
უც ხო ეთ ში წა რმ ატ ებ ულ თა ნა მე
მა მუ ლე ზე ას ეთ სა ამ აყო ამ ბე ბს 
ვი სმ ენ. 

 „ბე ლი სი მა, ბრ ავ ის იმა“
ქე თე ვან ქე მო კლ იძე: - ოთ ხი წლ-

ის წინ კა ნა და ში პლ ას იდო დო მი ნგ ოს 
კო ნკ ურ სში გა ვი მა რჯ ვე. მას შე მდ ეგ 
ის სულ მე პა ტი ჟე ბა იმ თე ატ რე ბში 
სა მღ ერ ლად, სა დაც თვ ით ონ დი რე-
ქტ ორ ია. რა მდ ენ იმე წლ ის წინ ვა ში-
ნგ ტო ნში ვი ყა ვი მი სი მი წვ ევ ით. ახ-
ლა ლოს ან ჯე ლე სში სა მი სპ ექ ტა კლი 
ვი თა მა შეთ. თი თქ მის ორ თვ ემ დე 
და ვყ ავი იქ. კა რგ ად და წა რმ ატ ებ ით 
ჩა ია რა სპ ექ ტა კლ ებ მა და ბე დნ იე რი 
და ვბ რუ ნდი ვე ნა ში. უნ და აღ ვნ იშ ნო, 
რომ ლოს ან ჯე ლე სში ორი ქა რთ ვე-
ლი პი ან ის ტი მო ღვ აწ ეო ბს, ნი ნო და 
თა მარ სა ნი კი ძე ები. ეს პი ან ის ტე ბი 
დო მი ნგ ოს ფა ვო რი ტი პი ან ის ტე ბი 
არ იან, რო მე ლთა გა რე შე დო მი ნგ ოს 
არც ერ თი კო ნკ ურ სი არ ტა რდ ება. 
ყო ვე ლთ ვის ამ ორ ქა რთ ველ დას იწ-
ვე ვს. ლოს ან ჯე ლე სი ძა ლი ან ლა მა-
ზი ქა ლა ქია. მთ ელი კი ნოს ის ტო რია 
იქ არ ის. სე ქტ ემ ბე რში ვა ში ნგ ტო ნში 
„ოპ ერა თე ატ რში“ სპ ექ ტა კლ „ბე დის 
ძა ლა ში“ მე ცო სო პრ ან ოს მთ ავ არი 
რო ლის შე სა სრ ულ ებ ლად მი ვე მგ ზა-
ვრ ები. 

ორი წლ ის წინ დო მი ნგ ომ ბა თუ-
მის კო ნც ერ ტზე პი რა დად ჩა მი ყვ ანა. 
რომ ნა ხა -  კო ნც ერ ტში ჩა სმ ული არ 
ვი ყა ვი, და მი რე კა - რა ტო მღ აც სი აში 
არ ხარ, ბი ლე თი ნა ყი დი მა ქვს, ჩა ჯე-
ქი და გა მო ფრ ინ დიო. მე ორე დღ ეს 
მი სი პი რა დი თვ ით მფ რი ნა ვით გა მო-
ვფ რი ნდი უკ ან, ლო ნდ ონ ში კო ნც ერ-
ტი მქ ონ და. კო მპ ლი მე ნტს ყო ვე ლთ-
ვის აღ მა ტე ბულ ხა რი სხ ში მე უბ ნე ბა 
- „ბე ლი სი მა, ბრ ავ ის იმა“. სა ოც არი 
ად ამ ია ნია, არ აფ ერი არ ეპ არ ება და 
არ ავ იწ ყდ ება. ამ დე ნი ხა ნია სც ენ აზ-
ეა. ტე ნო რი იყო, ახ ლა ბა რი ტო ნზე 
გა და ვი და და თან დი რი ჟო რო ბს. სა-
სწ აუ ლი შე მო ქმ ედ ია. ყვ ელ აფ ერ ში 
ნი ჭი ერი ად ამ ია ნია. სა ოც არ ია ურ-
თი ერ თო ბე ბში. სა ოპ ერო სფ ერ ოში 
სა მა გა ლი თოა. 

წა რმ ატ ება ვე ნი დან
ქე თი ვე ნა ში ექ ვსი წე ლია ცხ ოვ-

რო ბს. თა ვი დან მი სი ევ რო პუ ლი კა-
რი ერა ვე ნის კო ნკ ურ სით და იწ ყო, 
მე რე იყო ლა სკ ალ ას აკ ად ემ ია, სა-
დაც 2005-2007 წლ ებ ში ის წა ვლა. 
„უგ ამ ოც დოდ მო ვხ ვდი. ვე ნა ში კო-
ნკ ურ სზე ლა სკ ალ ას დი რე ქტ ორს 
ძა ლი ან მო ვე წო ნე და უგ ამ ოც დოდ 
ჩა ვა ბა რე აკ ად ემ ია ში. ჩე მი წა რმ ატ-
ება აქ ედ ან და იწ ყო. სულ ზე ვით და 
ზე ვით მი ვდ ივ არ. სულ რომ მგ ონ ია 
რომ პი კია, მე რე აღ მო ჩნ დე ბა, რომ 
არ ყო ფი ლა პი კი. ას ეუ ლო ბით სპ ექ-
ტა კლ ში მი მღ ერ ია. ხუ თი წე ლია ერ-
თი აგ ენ ტი მყ ავს. კა რგ ად ავ აწ ყვ ეთ 
მუ შა ობა. სა მი წე ლი პრ ოგ რა მა უკ ვე 
გა წე რი ლი მა ქვს. 

ვე ნა ში ცხ ოვ რე ბა მო მწ ონს. მო წე-
სრ იგ ებ ული ქა ლა ქია. სა ცხ ოვ რე ბლ ად 
სა უკ ეთ ესო და კო მფ ორ ტუ ლი. ერ თი 
ეგ არ ის, გრ ძე ლი ზა მთ არი გვ აქ ვს...“ 

„სც ენ ას ერ ოვ ნე ბა არ აქ ვს“
„სც ენ ას ერ ოვ ნე ბა ნა მდ ვი ლად არ 

აქ ვს. რომ გა დი ხარ და შუ ქი მო გა ნა-
თე ბს, მნ იშ ვნ ელ ობა არ აქ ვს სად გა მო-
დი ხარ. მი ყვ არს ამ ერ იკ აში სი მღ ერა, 
კა რგი მა ყუ რე ბე ლია. ოპ ერა უყ ვა რთ. 
იტ ალ ია ტრ ად იც იუ ლი ქვ ეყ ან აა და 
მა თი შე ფა სე ბა ძა ლი ან მნ იშ ვნ ელ ოვ-
ან ია, გა ნს აკ უთ რე ბით მა შინ, რო ცა 
იტ ალ იურ რე პე რტ უა რს ას რუ ლებ. ეს-
პა ნე თი მი ყვ არს, რა დგ ან ბა რს ელ ონ ას 
თე ატ რის პრ იზ იო რი ვარ. სა ფრ ან გე-
თში სი მღ ერა იმ იტ ომ მი ყვ არს, რომ იქ 
გრ ან-პრი ავ იღე და მე რე ბე ვრ მა თე-
ატ რმა მი მი წვ ია. ყო ვე ლთ ვის ვნ ერ ვი-
ულ ობ, რო ცა სა ქა რთ ვე ლო ში გა მო ვდ-

ან ფხ ალ ეუ ლს და აჭ არ ულ ხა ჭა პუ რს 
ვა მზ ად ებ. 

 თა ნა მე დრ ოვე ოპ ერ ის მო მღ ერ
ლე ბი გა მხ დრ ები ხა რთ... 

- ბა ლე რი ნა ხა რთ? მო ცე კვ ავე ხა-
რთ? ხშ ირ ად მე კი თხ ებ იან ოპ ერ აში. 
არა, ვმ ღე რი-მე თქი. დი ახ, ას ეა, ყვ ელ-
ანი ფო რმ აში ვა რთ. 

 ქა რთ ველ პე და გო გთ ან თქ ვე ნც 
სკ აი პით მე ცა დი ნე ობთ?

- დი ახ, გუ ლი კო კა რი აუ ლთ ან სკ-
აი პით ვმ ეც ად ინ ეობ, ის ევე, რო გო რც 
მი სი სხ ვა მო წა ფე ები. სულ თა ვი დან 
ნი ნო სუ რგ ულ აძე ტე ლე ფო ნით მე ცა-
დი ნე ობ და. მე რე ჩვ ენ გა და ვი ღეთ ეს, 
შე მდ ეგ მა თა ობ ებ მა. მე კო მპ იუ ტე რი 
ვა ჩუ ქე. ახ ლა ყვ ელ ანი სკ აი პზე გა და-
ვი დეთ-მე თქი. 

სი ყვ არ ულ ის ის ტო რია
ბო ლოს თბ ილ ის ში ია ნვ არ ში იყო 

კო ნც ერ ტე ბზე. გა სულ ზა ფხ ულს თვ-
ეე ბის შვ ილ თან ერ თად ეს ტუ მრა სა მშ-
ობ ლოს. ლუ კა ერ თი წლ ის აა. ქე თე ვა ნი 
კი დე და 30 წლ ის ას აკ ში გა ხდა. მო მღ-
ერ ლის მე უღ ლე სა ნდ რო შე ლე გია ეკ-
ონ ომ ის ტია და ვე ნის უნ ივ ერ სი ტე ტის 
პრ ოფ ეს ორ ია. ერ თმ ან ეთს სა ქა რთ ვე-
ლო დან იც ნო ბენ, თუ მცა წყ ვი ლის სი-
ყვ არ ული ბა რს ელ ონ აში და იწ ყო. „მე 
ბა რს ელ ონ აში ვი ყა ვი კო ნტ რა ქტ ით, 
სა ნდ რო იქ სწ ავ ლო ბდა. ერ თხ ელ აც 
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ივ არ, ყო ვე ლი კო ნც ერ ტი ან გა რი შის 
ჩა ბა რე ბა სა ვით გა მო მდ ის. უც ხო ეთ ში 
გა ბნ ეულ ქა რთ ველ მო მღ ერ ლე ბს გვ-
იწ ევს ერ თად სი მღ ერა. დე კე მბ ერ ში 
ლა სკ ალ აში ვი მღ ერე გია გა გნ იძ ეს თან 
ერ თად. ლა დო ათ ან ელ თან ორ ჯერ მა-
ქვს ნა მღ ერი. ნი ნო მა ჩა იძ ეს თან ერ-
თად არ აე რთ ხელ გა მო ვს ულ ვარ. ახ ალ 
წე ლს პა ატა ბუ რჭ ულ აძ ეს თან ერ თად 
ბე რლ ინ ის თე ატ რში ვი მღ ერე. სა ერ-
თოდ, ლა სკ ალ აში ოთ ხი ქა რთ ვე ლი 
ვს წა ვლ ობ დით ერთ პე რი ოდ ში - მე, 
ნი ნო მა ჩა იძე, ლი კა ლა გვ ილ ავა და 
ირ ინა კა პა ნა ძე. ჩვ ენ აკ ად ემ იის სც ენ-
აზ ეც ერ თად გვ იმ ღე რია“. 

ხი ფა თი სც ენ აზე
 „უა მრ ავ სპ ექ ტა კლ ში მი მღ ერ ია და 

ყო ფი ლა ხი ფა თიც. სა ფრ ან გე თში „სე-
ვი ლი ელი და ლა ქის“ თა მა ში სას ას ეთი 
რამ შე მე მთ ხვა. რო ზი ნას რო ლს ვა სრ-

ულ ებ დი. ის ეთი დე კო რა ცია იყო, რომ 
ია ტა კი ზოგ სც ენ აში ფა ნჯ რად აი წე-
ოდა და მე რე ის ევ ია ტა კი ხდ ებ ოდა. 
ერთ სც ენ აში, რო დე საც ია ტა კად გა-
და კე თდა, ეს ფა ნჯ არა არ ჩა უკ ეტ ავთ 
და ჩა ვვ არ დი, ორი მე ტრ ის სი გრ ძე ზე 
ჩა ვფ რი ნდი. თა ნა მე დრო და დგ მა იყო 
და ორ კე სტ რს ეს ას ეთი სც ენა ეგ ონა, 
ამ იტ ომ არ გა ჩე რე ბუ ლა. სა ში ნე ლე-
ბა თა ფი ლმ ებ ში ხომ გი ნა ხა ვთ, სა იდ-
ან ღაც რომ ამ ოდ იან, ასე ამ ოვ ედი ია-
ტა კი დან. ფე ხი და ხე ლი და მი ზი ან და, 
შუ ბლ იც მქ ონ და და რტ ყმ ული. მე რე ამ 
რო ლის შე სრ ულ ება 8 თვ ის ორ სუ ლს 
შე მო მთ ავ აზ ეს, მა გრ ამ გა ვა უქ მე“. 

 ხმ ას რო გორ უვ ლით?
- მე ჩვ ეუ ლე ბრ ივი მო მღ ერ ალი ვარ, 

ყვ ელ აფ ერს ვჭ ამ. თა ნა მე დრ ოვე მო-
მღ ერ ლე ბი ვც დი ლო ბთ ჩვ ეუ ლე ბრ ივი 
ად ამ ია ნე ბი ვი ყოთ. ქა რთ ულ სა ჭმ ელ-
ებს თვ ით ონ ვა კე თებ. ხშ ირ ად ნი გვ ზი-

ჩე მს სპ ექ ტა კლ ზე და ვპ ატ იჟე. ჩვ ენი 
რო მა ნიც იქ იდ ან და იწ ყო. სა ნამ ვი ქო-
რწ ინ ებ დით სა მწ ლი ანი ურ თი ერ თო ბა 
გვ ქო ნდა. ორ ივე ვს წა ვლ ობ დით, მე ლა 
სკ ალ აში, ის ბა რს ელ ონ აში, თან სხ ვა-
და სხ ვა ქა ლა ქე ბში ვც ხო ვრ ობ დით და 
ოჯ ახ ის შე სა ქმ ნე ლად არ გვ ეც ალა. 
დრო ურ თი ერ თო ბას წვ რთ ნის, სი შო-
რე კი გრ ძნ ობ ას გა ნმ ტკ იც ებ აში ეხ-
მა რე ბა... მგ ონ ია, რომ ცო ტა ხნ ის წინ 
იყო, მა გრ ამ რომ და ვი თვ ალე შვ იდი 
წლ ის წინ იყო. იყო სი ურ პრ იზ ები, ჩა-

ქე თე ვან ქე მო კლ იძე - პლ ას იდო დო მი ნგ ოს ფა ვო რი ტი მე ცო სო პრ ანო

„ოთ ხი წლ ის წინ კა ნა და ში პლ ას იდო დო მი ნგ ოს კო ნკ ურ სში გა ვი მა რჯ ვე. 
მას შე მდ ეგ ის სულ მე პა ტი ჟე ბა იმ თე ატ რე ბში სა მღ ერ ლად, სა დაც 

თვ ით ონ დი რე ქტ ორ ია. რა მდ ენ იმე წლ ის წინ ვა ში ნგ ტო ნში ვი ყა ვი მი სი 
მი წვ ევ ით. ახ ლა ლოს ან ჯე ლე სში სა მი სპ ექ ტა კლი ვი თა მა შეთ“

„ყო ვე ლთ ვის 
ვნ ერ ვი ულ ობ

 სა ქა რთ ვე ლო ში 
რო ცა გა მო ვდ ივ არ,
 ყო ვე ლი კო ნც ერ ტი 

ან გა რი შის 
ჩა ბა რე ბა სა ვით 

გა მო მდ ის“



მო კი თხ ვა. ქო რწ ილი სა ქა რთ ვე ლო ში 
გვ ქო ნდა, ევ რო პულ-ქა რთ ული. უა მრ-
ავი უც ხო ელი მე გო ბა რი ჩა მო გვ ივ იდა. 
დღ ემ დე ყო ვე ლთ ვის ჩა მო დის პრ ემ იე-
რე ბზე. ახ ლაც ლოს ან ჯე ლე სში ჩა მო-
ვი და, გა მა მხ ნე ვა და გვ ერ დში და მი-
დგა. პრ ემ იე რე ბზე მი სი გვ ერ დზე დგ-
ომა ჩე მთ ვის ძა ლი ან მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია. 
სხ ვა შე გრ ძნ ებ აა, რო ცა იცი, რომ და-
რბ აზ ში შე ნი მე უღ ლე ზის. 

დე დო ბამ მშ ვი დი და ნე ბი სყ ოფ ია ნი 
გა მხ ადა. ლუ კას ძუ ძუ თი ვკ ვე ბა ვდი. 
კუ ლი სე ბშ იც გა მო მი კვ ებ ავს. ახ ლა პი-
რვ ელ ად და ვტ ოვე მა რტო ლოს ან ჯე-
ლე სში რომ ვი ყა ვი, თი თქ მის ორი თვე 
და გა მი ჭი რდა მის გა რე შე. ვფ იქ რობ 
შე მი რი გდა...“ 

„ამ ფი ლმ ში თა მა ში ჩე მთ ვის 
გა მო ცდ ილ ება იყო“

ქე თე ვა ნი, სა მი წლ ის წინ, თვ ით კა-
რლ ოს სა ურ ამ ფი ლმ „დონ ჯო ვა ნი ში“ 
გა და იღო. ერთ-ერ თი მთ ავ არი რო ლი 
აქ ვს. 

„ამ პრ ოე ქტ ში შე მთ ხვ ევ ით მო ვხ-
ვდი. ავ სტ რი აში მო სმ ენ აზე ვი ყა ვი და 
ამ იყ ვა ნეს. ზუ სტ ად ამ დრ ოს აგ ენ ტმა 
და მი რე კა და მი თხ რა, რო მში რე ჟი სო-
რი კა რლ ოს სა ურა კა სტ ინ გს ატ არ ებ-
სო. ჩა ვთ ვა ლე, რომ რო მში სა ურ ას თან 
ჩე მი კა სტ ინ გზე მი სვ ლა ძა ლი ან არ არ-
ეა ლუ რად ჟღ ერ და. აგ ენ ტს ვუ თხ არი, 

მე მგ ონი ას ეთ კა სტ ინ გზე წა სვ ლა არ 
ღი რს-მე თქი. ამ მო მე ნტ ში და მი რე-
კა ჩე მმა პე და გო გმა, გუ ლი კო კა რი-
აუ ლმა და მას ეს ამ ბე ბი მო ვუ ყე ვი. 
დი დი ამ ბა ვი ამ იტ ეხა, თბ ილ ის ში არ 
ჩა მო ხვ იდე, რო მში თუ არ წა ხვ ალო. 
ავ დე ქი და ღა მის მა ტა რე ბლ ით რო მში 

გა ვე მგ ზა ვრე. ასე ნა მგ ზა ვრი შე ვვ არ-
დი კა სტ ინ გზე. მა მღ ერ ეს და ეტ იუ დი 
გა მა კე თე ბი ნეს. ეტ იუ დში კო ლე გა სთ ან 
უნ და მე ჩხ უბა და ას ეთ და ღლ ილს და 
გა ღი ზი ან ებ ულს ისე კა რგ ად გა მო მი ვი-
და ჩხ უბ ის რო ლი, რომ  მა ლე ვე მო მწ-
ერ ეს - სა ურ ამ რო ლზე აგ იყ ვა ნაო. მე რე 
კა რლ ომ მი თხ რა, მა რტო კა სტ ინ გით კი 
არ შე გა ფა სე, აე რო პო რტ ში გი ყუ რე ბდი 
შე მო წმ ება რო გორ გა ია რეო. შე მო წმ ებ-
აზე სულ პრ ობ ლე მე ბი მა ქვს, ჩე მი პრ-
ოფ ეს იის და მო გზ აუ რო ბის გა მო სულ 
ბე ვრი ბა რგ ით ვარ. რე ჟი სო რია და ხომ 
უც ნა ურ ია იქ რო გორ და მა ფი ქს ირა. 80 
წლ ამ დე იქ ნე ბა და აქ ტი ურ ია, ნა ბო ლა რა 
შვ ილი 14 წლ ის ჰყ ავს. 

ფი ლმ ის გა და ღე ბე ბი რო მში და ჩი ნე-
თში ორი თვე მი მდ ინ არ ეო ბდა. ცნ ობ ილი 
ავ სტ რი ელი და იტ ალ იე ლი მს ახ იო ბე ბი 
თა მა შო ბენ. ლი ნო გვ ან ცა ლე მო ცა რტ-
ის რო ლშ ია. ჩე მი პე რს ონ აჟი - ად რი ანა 
ფე რა რე ზე, იგ ივე დო ნა ელ ვი რა, რე ალ-
ური ად ამ ია ნია. დონ ჯო ვა ნის ლი ბრ ეტ-
ოს ტე ქს ტის ავ ტო რის სა ყვ არ ელი იყო, 
თან მო მღ ერ ალი. სწ ორ ედ ამ სა ყვ არ ელი 
ქა ლე ბის მი ხე დვ ით და იწ ერა „დონ ჯო ვა-
ნი“. ერთ-ერ თი ქა ლი ეს ფე რა რე ზე იყო.  
მი სი რო ლი მე გა ნვ ას ახ იე რე, მქ ონ და, 
რო გო რც სა მღ ერი, ას ევე სა თა მა შო სც-
ენ ები. იყო სა სი ყვ არ ულო მს უბ უქი სა-
წო ლის სც ენ აც. ფი ლმი დი ვი დი ზე რომ 
გა მო ვი და, ჩე მი ამ სც ენ იდ ან ფო ტო ჰქ-
ონ და და რთ ული. 

ამ ფი ლმ ში თა მა ში ჩე მთ ვის სხ ვა-
ნა ირი გა მო ცდ ილ ება იყო. ფი ლმ მა კი-
ნო ფე სტ ივ ალ ებ ზე ბე ვრი პრ იზი აი ღო. 
რო მის მთ ავ არ კი ნო ფე სტ ივ ალ ზე ვერ 
ჩა ვე დი, ირ ლა ნდ ია ში პრ ემ იე რა მქ ონ და 
და სა მწ უხ არ ოდ, წი თელ ხა ლი ჩა ზე ვერ 
გა ვი არე“. 

და ბო ლოს...
 სა ქა რთ ვე ლო ში რო დის ბრ უნ დე

ბი?
- 22 ივ ნი სს ბა თუ მში ელ ისო ბო ლქ-

ვა ძის ფე სტ ივ ალ ია „ბა თუ მი მუ ზიკ ფე-
სტი“, სა დაც გა ხს ნა ზე მი მი წვ ია და მი-
ხა რია, რომ იქ ვი მღ ებ. დი რი ჟო რი გი-
ორ გი ჟო რდ ან ია იქ ნე ბა. მე რე კი ავ-
სტ რი აში სო ლო კო ნც ერ ტი მა ქვს. 

 რას მო აქ ვს წა რმ ატ ება? 
- შრ ომ ას, გო ნე ბა სა და იღ ბა-

ლს.

EXCLUSIVE

ქე თე ვან ქე მო კლ იძე - პლ ას იდო დო მი ნგ ოს ფა ვო რი ტი მე ცო სო პრ ანო

„ორი წლ ის წინ დო მი ნგ ომ ბა თუ მის კო ნც ერ ტზე პი რა დად ჩა მი ყვ ანა. 
რომ ნა ხა -  კო ნც ერ ტში ჩა სმ ული არ ვი ყა ვი, და მი რე კა - რა ტო მღ აც

სი აში არ ხარ, ბი ლე თი ნა ყი დი მა ქვს, ჩა ჯე ქი და გა მო ფრ ინ დიო. 
მე ორე დღ ეს მი სი პი რა დი თვ ით მფ რი ნა ვით გა ვფ რი ნდი უკ ან“

„რო მში კა რლ ოს 
სა ურ ას თან ჩე მი 

კა სტ ინ გზე მი სვ ლა 
ძა ლი ან არ არ ეა ლუ რად
 ჟღ ერ და. მო გვ ია ნე ბით

 კა რლ ოს მა მი თხ რა, 
მა რტო კა სტ ინ გით კი 

არ შე გა ფა სე, აე რო პო რტ ში 
გი ყუ რე ბდი შე მო წმ ება

 რო გორ გა ია რეო“


