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نائماتكونحينماإ..أالظلامفييسرىماسيء

نومفىتغطالارضعلىجواركالىوامكسريركفي

صغيرتان،جديدتانعينلنلكتستيقط،عميق

كلفيالحركةتستطيعان،الخوفمنوقلقتان

وخلال،الحائطتجتازانةببطءتمشيان.الاتجاهات

الصغيرةوالغرفة"البرين"نخلةبينالقذرالممرذلك

.الظلامفييتحركملشيءهناكيكونفيهاتنامالتي

بل،ابداكائناليس..ومرعبووحشنىقلقشيء

والقوةالمقدرةيملكوالهواءالظلاممنمصنوعهو

وبعنف،جفونوبلاقلببلايمشي.والوحشية

صراخك.صوتعلىأمكفتستيقط.ويعنفكيخضك

الابيضوشعرهاالقصيرتينبضفيرتيهاالاخرىوهي

وخلالالارضعلىمنتنهض،النصفمنالمفروق

ناتعرفذلكمعانكالا،مخيفةتبدووالغللاماغخيتثا

وتبكيبلطفتمسكق،حزينامعدباقلباتملكأمك

إ..الشببتعرفاندونمعك

،،،،،.،،،،،

بيضاءورقةعلىذلكالعجوزالرجلكتب

والاقلامالاوراقمنمجموعةلحضرقدوكان.ناصعة

فوضىالمكتبفسادتثالمكتبعلىامامهووضعها

هناككان،المتكدسةالمحتلفةالكتبفعدا.مربكة

محتوياتهاخرجقدالعجوزكان!الحجمكبيرصندوق

صور،مطويةاوراق،ممزقةدفاترةالخترجالى

.رديءبخطمكتوبةصغيرةقصاصات،تذكارية

رساللقاطعة،نقودحافظة،المائيةبالااوانلوحات

العجعوزالرجلأعاد.مغلقةالمقوىمنصغيرةوعلب

بتحفطالصندوقداخلاماكنهاالىالاشياءتلككل

يجربأنيحاولكانلقد.يتأملهاواخذشديد

بالوحدةيشعرفهو،يفعلهشيءلديهفليس،الكتابة

قسدالوقتانالىتشيرالغرفةفيالساعةهيوها

قددامملعمللديهولشى.ليلاعثرةالثانيةتجاوز

وذكريات،شخحسأيمنحالبيته.التقاعدالىأحيل

تخصهلا،رأسهتملأبزمنترتبطلاوخواطرواحداث

منفعلاكان.حتمايخصهكانبغمهاانالا،كلها

فوقه.سودكلماتبخطيغريهالصقيلالابيضوالورق

صندوقالىثم،حوله،أمامهالمجوزالرجلتطلع

انحنىثم،والورقةالقلمطيديهتأمل.الذكريات

...آخرشيعاليكتب

،،،،،،.،،،،

النبيلصديقيياتذكركالىالآنيدعوئيالذيما

فيقسرافيهاوضعت،مرتعجافأعواموحفنة

فسىامضيلانوالمنطقالاقداردفعتني؟الحياةخضم

والروتينوالرياءالكذبخريقفي،الجميعخريق

نفسي،بمجاورةاحسلاغدوتلقدحتى،اليومي

تتجنبكيفتعرفذكيةالةالىاستحاتاننياذ
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تفعلانعليها..فقطبتناذهاأجلصنالخطرروواطن

بصلة.اليهايمتلاسبيلايتسلكوانف!لاي

ياصن؟كثرالآنمدعوانا.وا)ءبيلاذكياصديقيئيا

.الذزوبفيغرقتفلقد؟أتذكركلانمضىوقت

خرجتلوشخصا-ىابالواقعسميمامسخنيولقد

..ع!هتقززابوج!كلأشحتورأيتهاإتاقبركمن

.تختمللمناقصةحياة،حلما؟نلانلثلسعيدانني

لزيفوت..حياالإنحتىبقيتأومعيث-تفلو

شك.بلا

فشخص.كديقيياهـتموتانكاعرفكنت

يسستطيعلن،والبراءةاخبلابكل.الحدقذلكبكل

صالقفزةأوردةتاهـطورةتذك.ا،نبيننايحياان

بخلهتالتيتلكطوبلادةةفوو؟قلانسانيةلكثرجاط

ولذلكستموتانكاعرفكنت.آمثالكمنفتياناحا

وممسكمصدقوغهرؤتالوذاككلعلصكخائفاكنت

تلمنيفلا.الامثولةالفتىمعأحياكنتلازخيبآنفاسي

اجلك.منميوارتعا!حرصىتستغربولا!خرفيءلى

ووجوديبكيائيألث-مروك!ت.بحب،-فيأحسكنتفأنا

لحي،وصعتنيالتيصدفتهالقدرشاكرا،فقلى!عك

سعادتىكانتلقد..طريقيفيوضعتكاوطريقك

بالغة.

حتىشيءكلفيهسيسالذيالوقتففي

الصدقمحيريق،الاصعبالطريقانتاخرتتالفتبن

مدفوعا"الشائكطريقك"وأنفالسكنفم!لمثمع

هيالحساسيةتلكءسانتولقد،مفرحذةبحساسية

الاسعلةطمنتكثركنت.عذابكءنوحدهاالمسؤولة

وجودعن.والوتوالحياةالوجودعنتسألكنت

التيوالطرائقالافعال..القذرةيرةالسسالاشياء

ينأاوالمنطقالصيغة.وتذلهالانسانالىتسيء

عليهاةقوانينهماويفرضانويتحكمانالحياةيسودان

كانتوبينما.والامتثالوالكبتوالمرضافقرواالحرب

صرامةأماماخرىتلوواحدةتتساقطالاسئلةتلككل

الحبحإقةهيواحدهحقيقةتشرق.الحاحك

كلتسالكنتوبها،بهانتحلىكنتالتيوالبراءة

الاشياءكلووجودوجودكمغزى...الاسعلةتلك

.السواءعلىالاخرىالجميلة

،،،،،،،،،،،

كتبهما.اللتينالورقتينقراءةالعجوزالرجلأعاد

يكنلم،كتابتهايود؟خرىصورفهناك،متعجلايكنلم

تنفس.بالراحةيشعرهكانذلكانغير،لملذايعرف

وعاود،فرحاابتسم،كلماتهفىملياحدق،بممق

الكتابة.

انت،الشاطىءعلىنتمشىمصادفةكناحينما

الابيضالصغيرجسدككان،وحديوانا،وحدك
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وهجتحتمننخدرالىمعافاستسلمنا.ممنيشريبا

انتباهكاثار!يئافيوجدتقدكتت.5ءتاثا

ربرما.منىتقتربجعلكاعرفهلاماسبب.واهته،مك

عنكاختلفلاننيربماأش.بعاميناكبرككاسنتأ!نني

بآننئيدائماأغسياتحسورمعادرجةاىا.ت!،مما

في.تختبىءإنتريدبلكأحسكنت.المثا-هـتا

بل:اليتنظرتكنلم.صدركبلواعجليتفضي

فيمىاؤيتدفقروحكينبوعوجعلتعينيكاغفمت

حدثتني.ةالاسرقوتكفتحتويني.عليويفهصى؟اوجود

نأمنواضعففاترةكانتجملكانغيرتزف.--لمثعن

تجهلهاكنتوالتيالمثيرةحقيقثلمثتعريفت-تإء

اًمكعنةبيتكعنكثيراحدثتنيلقد.نفمىلمثأنت

تركإنبعدالبيتغادراذياالقا!يواخوكاعجورا

..وعينيها؟مكفمعىزرقاءوبقعاعهيقةجروحا

رةمانيك.ومشاريعك%حلامكعن.الاولحبكعن

.باهتمامايكاانحستووجدتضيةهداتفىحينما

هدية.مثيلهاارلمبنظرة،عينبثذرفةانيرنوشا

وآنت.كاملاكنت.والصدافةالوداًعرمثعنللتعبيم

بعد.فنانيدتنحتهلمتمثالمثلالضرة-فة؟لىعار

وقلقاجسمانحولالمدينةمناخذفتاكجبليجمال

نصفمغمضتيننحنفزوقاوانالعينان.الروح

برقةتحيطهماالتيالموجوداتتتحريانتناتيئ

زاهيتالوزيتانوشفتانشامخدقهقأنف.معاوبقوة

،وخمولنشاط..قتالسوأدثرشهيتانةالحمر"

الفاتن.الجسدذلكوتناق!ضاتتقلبات،وحزنمرح

علىوعلقتهخلعته،نظيفأصفربقميصتزدهيكنت

الامانةبتلكالاحتفاظشرفلهفكان،الشجرةغصين

الثقرناعمبشعرالمكسوةالبف*البشرة.الامينة

وينخفضيعلوالذيالصدرثالشمستحتيتو!ج

يدعونيكانذلككل،الكمانةاحرافالاطيرقة

متناقضةمشاعرتتوزعنيولانطوالانبهارللحيرة

تتكلمكنتفقدذلكومع.الفهمعلىعصيةغامضة

وشكوكامرتعشارعبانفسيفيتوقظكانتبطريقة

نغسهالمكانوفيذاكلقائنامنأشهرفبعد.تعدلا

الجزء،تحطيمالىقطمح.الكمالالىتطمحبأنكليقلمت

فيوالجنوحبيالاندماجفيترغب،القانونتحطيم

كنت،الهياكنت.بعديشقهاانالالهنسياطريق

لي:وقلت،اصابعكبأ!لرافلمستني."يتيما))

يبيدنيان؟خشىانني:ليقلت.وكئيبخائفانني

التيوحدهاهيالمقدسةالقوةكانت.أخيراالضعف

الىأضمكان،والقدرةالشجاعةبتلكاكونجعلتني

هووحدهالحب.بدموعكعلاقتنافتوثقت،صدري

طاقاتفوقالقويالحب..القوةتلككلمنحكالذي

الاساءةحاولوالقد.بينهممميزايجعلككانالبشر

الشرور..جميعاعنهمتحسفحكنتانكغيراليك



ثتثانكغير!تجاهكفيهايفكرونكانوامافيأشدنيا

رهـارغباتهما-زيهةاخيرة"محاولفيضنممفمفح

فلو،لقوتكيا،نتيءكلفيفاتذاكنت.بضمرون

علىذلكواخذتيوماالمراةفينفكالىت!العتانك

ذ.لمثبكلكنتاؤكليفلاندهـت.اجدامحمل

كلبمحرفتكاليورميرا؟قولكنتا،كغير.ا)جصمال

كنتلقد."،بادتهكفيلا)زمن.الجسدهذا":اكذ

نبوءاتك.احدىهيتاكوكانتادؤ،ى

تبثني3ضتالتيالكتيرةالاحاديثخالاحاديث

ع!تاحاديث.الوحيدةسعادتيمحدركانت.اياعا

احاديثةوأحلامكمضماهدا-كعن.بهامررتتجارفي

القاسي؟خيكعن.ماتتالتيالطيبةأمكعنثثيرة

فشجونك.زرقلموآثاراجررحاوجههاعلىتركالذي

اءجزألدقةبالغبشكلليت!فثاوكنتلث-جونيكانت

تسجيلهص!نالان

فاثفغرتبلبالحزنتشعرلم%مكماتتحيضما

لقد.الانبعدتراهالنانكمصدقغيرالدور"من

كالتالتيالابديالوداعحقيقةتتعلمانعليككان

ضحكتلقد.بعدلضمنانا.لعلمتهاكما.عليكجديدة

أهانواحينمارعبكوازداد،ماتتبأنهالكقالوالانهم

،أخوكوفيهمالقساةالرجالاولئكةالترابعليها

والحجارةالترابوتركواواسعةحفرةلأمكحفروا

احتفتحتىوقدميهاوصدرهارأشهافوقتسسقط

هروبكوفيوهربت/الرعبمنصرختلقد.تماما

السودالاسماءالافبلمئاتتقراأناستطعت

حسبية،ورجالهـنساء.اقبوراشواهدعلىالمخطوطة

امك،المكانذلكفييزدحمونكانوا،وشبانوفتيات

وتبكي.تناديكهي.اليهاطريقكتشقوكنتخبينهم

تكنلم."لاخرىالاصواتببنئيعكانصنوتهاانالا

وركبتيهاظهرهاالامكانتفلقد.المثصيتستطيع

غيرتدوسهاالجموعوكانت:ا؟تدوعبينتسقطايا

رؤوسهم"اعلىفيشاخصةعيونلهمكانت.مبالية

المسطحبنلهديهارايتتعاريةبينهمواصي.تماماعراة

قدكانتاالمعذبتانالصغيرتانعيناها.المجعدوبطنها

ثم،عاتيةعاحممفةروعيهبىخذأبيضبغبارامتلأتا

تميز.لامتشابهةبيضاوجوهاالوجودـجميعااستحالت

توقفواثم،رويدارويداتبطؤالناشسحرصبةكانت

تنممختلفةأوض،عفينهائيبشكلالبيصزبأجسامهم

المطرشاهدتثم.متحجرةاصنامشكلعلىالورزععن

الىواستحالتبالتفتتالامحننامفآخذتيسقطوهو

حينماباك،لبىقلتحينها.الكلسرمنوحول

ماتت.قدأمكبأنحقاوءدؤتعرفتتيقظتاله

أيؤ-،حدثتنيفلقد،ليرويتهمافقطهذاليس

هـنختتذكرهاكنتحينمالكتعنيفهوعناخيكعن

والتيا،حمروالفمالمكسورا!غاصبذاتءا)بيخصازوجنه

كنتالذينوالطلبةالمدرلسةعن.منكتضحككات

الي!اينحازالذيالمعلمعن،بهمالاختلاطتستطيعلا

قاسيةحياتكانتعرفكنت.أخرىاشياءعنةدائما

المتخيلةاللذائذ.الخلمخريقاخترتفلقدولذك

كنتلقد.بهجةونفسينفسكبياتملا،اصغيرةا

أل!صماءاعصىتتعرف.اليكيقدمالذيتسههـبانطعام

وقتخيلي،،المدنخرائطتجمعةغريبةشلاخممةعديدة

فيها،مغامراتكعنليوتقصةاخرىتلوواحدة

وئوابعالنقودتجمعأنتحاول.هـحكةقصص-،

اصدارط؟واماكنتواريخهاعلىمتعرفاتالقديمةال-ريد

اسماءوتحفظ،سصكفصيكحنلهمإمرألالاد،ءتقرأ

والا!الحياتهمعنونبذاالعالمفيالرجال!ش!،هير

وبيوتمتاهاتعلىفتتعرفتفتي.بهاؤ،رواواالتي

لملوكماأماكن.لوحدكتتتكثفهاوازقةولثوارع

ءخدماقلبكفيرتعثر،ؤبلكأحديطاحمااوعليهايتعرف

تلكلاشارككذلكبعدلتححبنيثم.عذريتهاتسلبها

وجمعالمعرفةفيارنجبةواالملجالفخسولحطن.السعادة

تلتهبكي،عنهتبحثماهوالمجردةالمتعةالمعلومات

البقاءبقليمةفتحس،حماسةحياتكهـ؟زدادمخيلتك

وجدوادـ.

الصغيىالدفترذلكوجدت'قد؟ا..تكتبأولم

للاسف،يا.مو-كوبعد.عنيتخفيهكنت!دفينكأصب

الاخرىادمطوراما،منهمعدودةبآوراقالاأحطلم

أخيكبصتمنالخارتالىولفظت.التافنالهافلقد

ممتلكاتك...بهاتحتفظكتالتيئ:لاشيا،كلمثل

...ن71حنىبهاأحتفظانني.السريةمملكتك

،،،،،،،،،،،

الىنظر.الكتابةعناصجوزاتو؟هـالرجل

اوراقنوعمنحفراوراقعدةمنهوأخرج،الحندوق

يعرفكاناقد.يقر؟وأخذفتحهانالقديه"الدفاتر

وعرفطذلكقبلمراتعدةقرأهالقد،محتويا،ثا

السنةفيخالاخيرةسنتهفيكتبها؟ؤدكانالنبيلان

وجدانهغير.رعشالرابعربيعهفيثااكدلالتي

الامنياتتلككانتحيثتجديدمنقراءتهافيالريخبة

التيتلكوخاحسة.بهال"يفضلمالتيالامنياتمن

.افتياتباتتعلق

،،،،،،،،،.،

البشر.ايهااليكمأصلانأردكم

بعد.أركمولماعرفكملماذينا

وجومكماشكالمخيلتيفيتخطرولم

و(جسامكم.

حقيقة.صوركموتلاشتواحدةلمرةرايتكبممنيا

مخيلتي.فيأو
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.اجيالبعدشتأتونمنياأولس،بفاثتممنيا

واستمتعالعبيريةوجوداتكمأخترق%ناردنم

وافكاردم.افعالكمبمشاركتكم

أفا..الساخنةصفيحتيمنانزلقاناودكم

المدهشة.حيواتكمبحرالىالمطرفلرة

،،*

.الجدرانأيتهاأكرهكقم

عينيعنيمنعالذيالحاجزوحدكتلت

الاف،الابرتساماتالاف3ـ،الوجوالاف

فيغموضهاتشبهوالتي،البسيزةالمرتبكةالتصرفات

.ا،سرار

..يديحرمانعنالمسؤولةوحدكثاصف

.والوجوهوالشعوروالصدورالاكفتلامسان

جديد.منالانفاسعبيرواستنشاق

اكفرائيوها.والحرمةالتآدبانكقالوا

معا.بهما

الصامتا،زليالانتظارأيهاأنتاما

وارهبك.اخثاككم

ابادتي.علىالوحدةمعاشتركتلقد

يستغربونالذينالمؤدبينالبمثرمعاشتركتلقد

وفنائي.ابادتيعلىمنهمتقربي

.همجيانوالوحدةاذنفأنت

،،،

واثقهم!احبهمكم

وحياءهن.والعابهنالصغيراتالفتيات

والصبراحةوالحقيقةكالمحساطةالذينالاطغال

المطلقة.

.شيءبكليسعدونالذينالذاتناكريالرجال

.الحلوةوالغمزاتالكلمات

.النومقبلتهمالبرفيالمستلقينالبشر

عميق.نومفيالغارقينالبشبر

حالمين،الحبمنوالمتارقينالمسهدينالبعثر

.الصغيرةبالخلوات

.الصغيرةالخطايا

الحيية.السريعةالقبلات

الرحيقياللعابيدارحيثالخدرةالطويلةالقبلات

بالالسنة.

منوفكرةوكلمةثنيةوكلالجميلاتالصغيرات

فكارهن.ل

.الوردةالخدود

.الخصور،لصدورا،هلشغاا

.البشرةعلىببطءينمووالذي،الناعمالشعر

.الاعناقحول،المثيرالعرق

،**

كيجاهدااسعىائيها/الحاضرأيها..ا"

.اصغيرةالرغباتيمنافذفيكاحفر

الذيهذاكلاكونأنهو..الوحيدةارغبتي

بعد.تخيلهاستطعلمالذيكلارغب

امالي.كلالمستقبلايهافيكوكسعتلقد

ارادتك.خارجاثهـيرةالحقيقهانشير

حييت.مابكسأسعىفاننيلذا

.والاحلامالخيالاتأيتها

الوحيد.ملاذيلانك

بر،،،،،،طبر،/

صفحةولب،الحدهذاالىالرجلوصلحينما

انواعباربعةمرسوصة"الوت"كلمةفقرا.اخرى

وشياط!ثلملائكةصغيرةومإرل!حةومحلأفيحخئوطمن

قخيليارسماوجدأخرىح4وفي.بشعةوخيور

وتحتها؟الوثنيةالعحمورفيتعبدكانتالتيلهةالالاحد

لقد..الالههزاعبدتلتيطفوفيإ!:ال!ارةهذد

."عيرحيماكاق

كالتتلكانغير،شكدونملحدايكنلم)ا

اهـك.العجوزالرجلتمتمهكذا."دعاباتهاحدبد

النعاسانمنالرغمعلىيكتبوأخذجديدمنالقلم

فيه:يدباخذ

،،،،،،،،،،،

فكنت،الاحلامعليكانتتدتأيامكاحرفي

لي،تقولوكنت،تصطكواسنانكرؤياكليتقص

الىا،الانسانالرعبيلاحقانيمكنالحدهذاالى1

ايضا؟أحلامه

ايلامااكثرأحلاماتقصوكنت،بأمكتحلمكنت

ومضمخابيضاءبارديةمغمورانفسكترىكن!،لي

قدماكتمسكلاخفيغا،ملونبريشومزهوابعطور

فيالطمدنينةلين!ثريتصاعددحانابل،موحلةارضا

كانت،بالعطوركالملائكةممخاكنت.تراهنفسكل

.الاحلامالىمنهاالنبوءاتالىاقربتلك

عليلا،فلبلتملككنتلانكيومهايعيروكالم

؟ستموتبانكوقالوا

منفردةزاويةوفي،أخيكبيتالىدخلتلقد

الابد،الىجسدكالمعذبةروحكغادرت،البيتمن

انادخلتحتى،الجميلالنلحلجسمكيكتشغواولم

.الفناءلحثيكتب،لتعاستييا...عنكوسألت

،،،،،،،،،،،

.خدهعلىدمعةالعجوزالرجلمسح

،،،،لم،،،،،،

عينيخوفيراسىفىالبلادةتجمدت،بعدك

لبستالنهايةوفي،يومبعديوماأنمواخذتولقد



بيتااشتريث.العملالىوذهبتكبيرةوسترذبخثال"

التيوالمرأة،اتزوج.لملوحديفيهوعشتكسغيرا

احبك"لا"لهاقلت،بخشونةعاملتها؟حنكتلياتةصا

يفتنظركانتلقد.أيضاناشفةضحكةوضحكت

ربما.يفصحلامعتىعلىالجامدتينالساكنتينعيني

اعتادوااناسبينغريباصمتيتجدبل.تحضىتكنلبم

تريدكانتلكنها.وعيونهموأيديهمبأفواههمالثرثرة

عتمتيهمافيحيث.المتجمدتينالعينينتينكتفهمان

الىأحبضنيالتيالفتاةأخذت.حبكصورةاختفت

نسيتهاخرجتوحينما.بخشونةوعاملتهاالبيت

وقاسيا،متحجراامسىقدفيشيءللكان.تماما

وفيئقلبيفيخفيفبألماحسستاياممنذاننيغير

طويلةسنينمنذمرةلاول.تذكرتكمفاجئةلحغلة

وحكورةصورتكومازتاتذكوكان،الامرهذايحدث

احنين.واوالوحشةامذابباروحيأحبتنيالتيالفتاة

الوؤتاعوالبالخوفاشعرالبيتفيوحيدانني

أعرفلاحياةعشتاقد.الناسومجابهةاخروتامن

وكأنما،بصلةاليتمتلاانعاد3المؤومن.شيئاعنها

ا؟نحرجتلوبأناستعرفتلقد.ا-شرجلحياةهي

"الجنة"تلكهووأتذكرهاعرفهماكلان.عرفتهملما

شخصوصباامحفول4..ذاكرتىفيالقصيةإةاهـمبا

الحدود.الىابعدوطيباوخجلاخائفلأمسيتلقد

جديد.منحيا

أشعيانني.صديقييان71باكعباشعرانني

مرارةسنىلاقلورحلتتركتنيفلقد..المضنيبالتعب

..بعدكمنكلهاالاشياء3مرارواجتراعةالوحدة

،مهدورةقواي،تعبس،،عجوزاأمسيتل!قد

الىانظر.نفعلكناكماالعدوولاالسيرأستطيعلا

هناكمكانهااحتلتالتيالضجاعيدالاف..وجئن

.يومبعديوماالانتشارفيواخذت

لاننيخجلانني..لص-بباارثاءاشعرانني

لنفسي.بالرثاءاحصعر

فياحتبأتولكم،الياحتجتلكم،الضبيلصديقييا

!!وبكيتصدري

.واحدةمرةولومنيفاؤترباليكأحتاجاةكياها

،الاجزاءنهايةليست.اخهايةاحقيقةاتعلمالإنانني

الىشيءكلبعدهايستحيلحيث،الكل!،يةبرل

."وهـجردووحشيؤلمق"اخملام6ظلام

.ذكرياتوبلامكانوبلاكأمانبلملأاخلام

.السوداءالصفرنقطة

الازلي.الرحمزمن

الىساضكلثا،الاوراقهذهكتبتلاننيابهحشبل!

لانني،كتبتهالقد.وهداياكوصوركاوراؤفىمحموعة

بأناتحداهأنأردتلقد.الفناءمنءاًئف،خائف

طريقفياشارة،الاوراقهذه..منيشيضلماترك

لد.الخلوحبنا،ووجوديوجودكالىالويلا!حياه

اليك.قادمانيها:اضبيلاصديقييا

بغداد

ورةبل!ك!أثةظنغ"

عربيةابداءيةفهـربةمجلة

المغربفيتصدر

المغاربةالتقدميينالمثقفيزمنجماعةعليثهاتعثرف

بنيسمحمد:المسؤولالمدير

يعلدالاماأودرهمل05وأوروباالعربيةالدولفيالاشتراك

يعادلهاماأودرهما.15المساندةالمؤسسى،تاشتراك
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