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ورليواتيقفل!قوإءة

له-دي!-االىالطريق"و..."ؤلمنفريألفوؤ-ك"

لشاعرينالشعرمنديوانينبتناولإهمواناحنرني

الشعر،ماهيةعنيتحدسط.قائلهاذكرلاةولعربيين

وفميدمنهاواولسع،الشصخطوةوالسعة":هو

القصائدغيوممنهاأوسع..ا-كالممارغىفيرفنان

القولهذاحضورالحاحزادوربما؟1(.0القلبفي

المعنونالديوانينمنالاولالديوانفياقر!وانالذاكرتي

السوريالعربيللشاعر،)1("فانفرافونكيا"ب

."عدوانم!دوح"

الديوانهذاعناكتبانمنالبدايةفىترددتلقد

يطرحجديدانتاجانيطىالديواناناولاهما؟لامرين

نقديةكتاباتانوثانيهما:مرةاولالادبيةالسوقفى

فيشرعتوطزدولكن،وهناكهناعنهنشرتعديدة

دائماالعودةلذةهوهذاشروعيعزاءكانعنهالحديث

فىوفاعليتهاحياتنافيتغلغلاالاكثرالفنيةالاعمالالى

.نفوسفا

دينية:اشارات

السشاعرتعامل(فانفرافونكيأ)فيبعحهولةتكتشسف

لصالحالمسائلهذهوتوظيف،الدينيةالمسائلمعالواعي

القرانيةجوانبهابكل،ومضموناشكلاالحديثةالقصيدة

وقفةالتعاملهذابعضء:دمفانولنا.فيةووال!

:يقول.قصسة

الاجردالسقفهمسىاد

الملأتاعبديا"

حراءغارفيمدفونسيفك"

يتعبدرجلاتثاهدللغاراذهب"

محمد:ونادبالبابقف))

للهاعبديا:ليجيبك"

النجوىكسلءينيهمنينفض"

بسيفينتسبرانو))

افقراءافينتفخى

."ال!حراءالىالنبعوتعيدون"

ثمارر؟عبدالموحمن

المعروفةالعينيةللقصةواصحةاشساوةالمقزعهذافي

لاولحراءغارفيمحمدللنبيجبرائيلالملككن!ورعن

القرآنيةالاياتنزلتوحيث،الدعوىوتبليغهمر"

علق،منالانسلنخلق،خلقالذيربكباسماقراال

(2)."...بكرواقرا

الشاعريمتمداننلاحظالديوانعناخرمكانوفي

قوله:مثل،القرانيةالسوربينالفنيالمزجاسلوب

الارصطزلزلتواذا"

مخاضوواتاها

اهوىالنخلجذعفي

((اثقالهااخرجت

منتالقرآنفيلسورتينمنايات!جنيصشجانه

وأحرجت،ا،،زلزاالارضزلزلتواذا"الزلزلةسورة

ومن،".)3(00مالهاالانسانوة،لثأثقالهاالارض

قالتالكخلةجذخالىالمخاضتأجاءها"ثريمسورة

.")!أ(منسيانسياوكنت،هذاقبلصتياليتني

أخر:مكارفييقول

احترقتاليهوجهيوجتوحينا)

اشتياقاالتطتعلتو؟كطوحولت

واللمسلرغائبباأحدده

جوعي"ابدأ

الدعاءعدىالاتكاءالىيعمدلفبسيونلاحظكماانه

صيالمطلموريرددهالذيتالثنلءبدعاءالمشهورالديني

"وجهت:محمدالرسولعنوسنةنقلا.يومكلكلاتهم

ومامسلماحنيفاوالارضاسمواتافطرالمذيوجهي
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قيومطومحيايونسكيئصلاتيار!ل.!كينانئضت3از،

."...العالم!نربلل*

:ليقوعندماش

عليككأوءوالليل"

دهترلنهكارااهذو

"لباسوأنت

وجعلنا:لباسااليلاوجعلنا11:تعالىقو)"يعتحد

.")5(.0.معاشاالنهار

اديوانفياايخمانلمحظالتيالقرازية.اراتالا!من

:ل-*قو

فياخملبماأعوذقل"

المالى

والجراحإ"الربافيهكنت

هواءالسماءوورذ

جنةفيللخديعةتسترحفلا

"يجريالنهرتحتنها

،الناسبرباعوذقل":تعالىلقولهاسقاعلىفهنا

وعملوامنوا6الذينان":وقوله"،)6(الناسملك

خالدينالانهارتحتهاستجريجناتلهمالصالسات

..")7(فيها

ايضانلمح،الديوانفيقرانيةاشاراتنلمحوكما

التالىالمثالولندخذخشريفةنبويةلاحاديثاشارات

الدمع-الوطنيفتحالذيبحؤنياعوذقل"

الجرح-والغربة

رعداالصمتفييشعل

."مظاهرةالساكناتاوجاعكلبيز

عنموثوقسندعنبخاريصحيحفيوردفقد

الدعاءافضلعن(صلالنبياتسا:ق،لعباسابن

ومن،الشيبةفيالفقرومن،الغربةمناعوذقل:فقال

."الختاموشر،ينالد

،التصوفالىالدينيتعاملهفييلجأعدوانممدوح

كانفلئن،العربيالصوفيالتراثمنايضافيستفيد

فيالحيرذمنبحرفييغرقكثيرةاوقاتفيالهموفي

الروحيةالشفافيةقمةالىفيحل،الخالقحقيقةاكتناه

الىوصولاالذهولمعالغيبوبةبتمازجوالجسدية

بالانتحاريغريهبشكلالخالقالمحبوبمنالقرباستش!عار

هـمدوحفان،ذلككانلئن،اليهالوصوللسرعةخلبا

قصيدته:فنيةفينفسثاالحالةيتقصصعدوان

وابرق"

التخعاريسو!جأبصرت

انتهيناقلت

تمتدعمريوحرقة

ناشفظمأ!صابعها

عينيباغماضرخمويراح

الماءفينفيالقاء

سهكابهاحيا

."الانبياءيفعلكماعلهو؟سير

،ممدوحعالمفيبروعةموظفةالصوفيحيرةان

الف،ئبخالحافهـ-المحبيبالوجهالصوفيادعلءفا

المقطعهذافيبسهولةنستشفهاتالبعيد-القريب

مثلا:

الملماتفيالمرتجىالاخخرايها"

تكمفف

الرجاءفيالمشتهىالى*حمرأيهاويا

تكشف

."يث!تهيكجبلانا

:قول"فياكثرتنضجالحالةهذهولعل

تراكإ!يونتأتنيولمحصتكيف"

تشمكوكف

تحتويكلغةأو

كأمسيتضيقالحروف

."احسكحيثمكانكويبقى

ديوانهفيالدينيةعدوانممدوحاشاراتان

متقدمامثالاتعطينا،فقطبعضهاعلىالانمرلمالتي

الفني.تراثنازوايامنزاويةتناولفيالشاعرلمهارة

الحديثة.قصميدتناعلىالتناولهذاواسقاط

:ةالمرا

مثالاعدوانممدوحيبدو،(فانفريألفونكلفي

فىفهي،المرأةمعالوجوهالمتعددالفنانلتعارولكاملا

والاحساسالجوعحقيقةتمثلالانفعالاتبخرتفجر

اليها،الومولوصعوبة،بعدهاعنالناجمةبالغرر"

اليه،تحضركياليهاصريحةالدعوةيطرحنسمعهلهذا

الالتشامالراغبجسدهوتدفيء،العاطفيعالمهفتملا

بها:

اقبلأنامثلمااقبلي"

ثيابيعنيأخلع

القديموعمري

."سيةالقلوغربتي

الطفوليالفرحلحظةنفسهفيتفجرتحخروعندما

لهاوحاجتهبشوقهاعترافهفيطرح،العارم

قداحمطانتوها"

عثهمينتريديوبين

والتحفزالتوثبينتظريديبين

."الاشواقتقطر



الشبقيبقى،حر-ورهاورغم/اللقاءرغمولكن

:تجدداوالثهموق،متفجرا

الجحيمايقظتانتها\)

حملته

جوعىألقمتهاذانادى

مفكايدامز

المثمبقيئالخ!تىمنلديكماأحرق

."والرهبةوالحرمان

نراهالدائمالجوعهذاومن،اذنللمرأةجائعانه

مفصلبشكلالانثويللجسديحيةفسمواقفالىيندف!

ت!ئريحهعلىح،رةوافتراصساتفخيلاتواف-عا

.صنطئافوقكوأمر"

الضبابمثل

الرحبةصدركمسابكعلى

فوقكوأزج

الرطبةبكهوفكزاهدا

لامسماارتعاشاابقى

الريانةطنكانزلاقةفوق

النهدفيمتمرغا

الساقينفي

الرقبةفر!ا

الرخيمائهبطنمسحةفي

."الركبةزلفةتناغموفي

هموممنينفصللاجزءاتشكلثكبلاالمراةان

الشاعرنظرةبأننقولاناظلماوثعن.الشكليةالشاءر

اخرىتعاملاتفيتظهرانها،مستقلةجسديةللانثى

وتظهرةالوطنفيهايتجسد.مغايرةبصورةللشاعر

القضية.

ضيةلةا-طنلوا

للوطنالمجردالمدرسيالمفثومذلكطبعااقصدولا

الشاملاحنالوبهاقصسدبل.والساحةبالترابالمحدد

الفقرالوطن،والتنحياتوالسلامالحربيصيالذي

..والاضطهادقضاتوالتنل

المكانهولانه،الوطنيبقىالامورهذهكلبينمن

نفسهوالامبانسحاقه،فيهبضياعهالشاعريحسهالذي

الحساسة:الشاعرة

واتيتكوطناليكت،)

منفىتحولتكيف

للامانمرفأالافقعلىليبدوت

باسواقه"فتهت

لكشسه.لهالشاعرحبتضخمالذىالوطنهو

:والجوعبالغربةلههذاالشاعرحبيقايضكان

خبزاالمجاعةصورتهكماأراه"

.،(عذبنيالمباهجعريولكن

الذيالاولالمحبوبتناقضاق4كلرغميبقىولكنه

:رضاءوقساوته،نشوةالمحبلدىظلمهيصبح

جموحيفيحاضرولكنه"

وعثقعذابمنهبانالذيفكل

أمل"يحتفيالذيوكل

وشكوى،ارقيقاالعتابسوىعندهيجوزفلا

:للمعشوقالعاثق

اذنلماذا"

غربة"تعبئنيقربانحوكازددتكلما

الذيالحبحقيقة،ابداالحقيقةعنيبعدلاانه

:قصائدهاحدىعنوانفيفيصرخالوطن)كذايكنه

"اذنالحبهوهـذا"

كل،جداقاتمةلوداويةفيالوحلنهذالكن

تناقخسات،الصحيحالاتجلهعكسعلىيسيرفيهشيء

بينمل:،دائموانسحاقواضطادات

"الظلماءفيتلوبالذئابتبقى"

؟اوالحل

فينحسهالذيبالرفصيأتيالشاعرعندالحل

نالهذدـالامةانفقدتالديوانكلماتمنكلمةعل

تشقوان،عينيهاعنالقرونكسلتنفضوانتصحو

:القادمالفجرباتجاهمثهـفااكريقا

محمد:ونادبالبابقف"

اللهعبدلاليجيبكاد

النجوىكسلعينيهمنينفض"

بسيفينوتسيران

الفقراءفينتفض

"الصحراءالىالنبعوتعيدون

،،*

()8(حيفاالى)الطريقفهوالثانيالديواناما

وهو،(حسانابونظيملالفلسطينيالعربيللشاعر

الادبية.السوقفيحديثاتطرحالتيالمنشوراتمهن

نسخةصفحلتافضوانا،سعيدةلحظةكانتلقد

لحظه،مشكورااليبارسالهاانشاعرخصنيالديوانمن

لاولالثمعريةتجربتهيطرحث،باادبياصوتالانسعيدة
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شىابلشاعرديوانيظهروان.مستقلديوانفيمرة

ش،وعذسنفيالصش!،/ةالادبيةكةلإجرتقدماي!يفذاك

هـنشىتمكنلعدمشديدبخسحذشهانالالتيالحركة

وس-،ئلعلىالكبيرةالاسماءلتسلطلماصواتهانتاجات

عندنا.الرسميةوالطبعالنشر

،اعوامعدةمسارعلىتمتدللشاعر-جربةالقصائد

قصائدوهي،75!اعاموحتى7191عاممنتبدا

ودورب،تصحففيبششهـاغلبهاالشاعرقاممتفرقة

اذكر.كمااهـموريالعربيالقطر

مكانلاهادراثورياسميلايشكلديوانهفينظيمار

الديوانقصائدكلفيتنفجرفالخودية،فيهللتوقف

فالانسلن؟اولاالعربيالانسانثورية،استثناءبدون

المناءملالعالمثوريةاتشريتيئياوببر.ثانياا)فلمى-طيعي

هـزراوكلتمكانكلفيوالاستغلالالاستعه،رضد

الرف!،ثورة)الشاعرعندهيواحدةبو*مةفييصب

رفضه،بمدىشيءكلقبلقيمنهاتقاسطعندهفالكلمة

يتخذهالذيكنفانيغسانعندكانتكماماتما.وثوريتها

:يحتذىثورياومشالاقدوةالثاعر

الجديدزمانناياغسان"

طائراالعمرفيناقضيت

للوويد"..الوريدمن

الثورية،الكلمةقائلانهاءفينيفلصقدوهم

طريقهمللرافضينينيرومشعلامحرضاتبقىالكلمةولكن

بقيتكلماتهفان،كشخصطماتقدغسانكانفان

والغنب:الثورةيفجرحيامثالا

كتبتهاالتىالثورة"

والاسىوالاعطماببالحبر

تنتهيلن

حواسنافيانشموعزارعفأنت

للوطن"انكبيرصوتش،وأنت

الثوريةالقصيدةمقولةبذلكعلينايطرحنظيمان

بمدىتقاسطالثوريةاقذصيدةاانفينشكلاونحن

الثورةقبل،معاالتحريضوعلىالكشفعلىقدرتها

هذانجمسارهفيالف،عروفقمدىايفالى،وبعدها

ابادةمعاناةكانتالغربةوفي،الغربةكازتالبدايةفي

هذاخلفيةهووالشعب،اليهالشاعرينتميشعب

ايضا:يومكليبادالذيا)وط!ضا

التىالجراحيبنانت،وطن"

صلبتني

الذيالب!،ءوبين

بصد-ىكأفعىيتلوى

قلرعتينبينوانا
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قاومتالتيالبور

ال!ت!-لممت"اتياظلالوا

خلاصطبشارةالزمنيحملانانتظار.الانتغذاروكان

همومثحاملاينتظرتيشغعروالشظءر.الشعباهذا

مستقبله:وسوداوية/يهص،ةةوت!،!.حاف!هفي

انتظارييطول"

التياد:نشعيفأهمليطول

ؤ-وديزيازهرت

جثي".شللحلمسلموا

يمحلمانه.الك!راغسوىيعلى؟سمالا!فر،رواكن

؟أرير:وا،فءسالقاسيةالخربة

ز+خزالنخلةهيها"

يختزوإلبرر

الث-،سعةاروربةواوالرمل

والذشحربةالكاعغر!وحث

11ال-ظبمرصا،نييثقهت

.الانتظارلارصفةيرعشلم!تهحناث3،نولكن

ودماوثورةغضبايفجرونهاومق!هغاخررنحصملبل

قهـ-ضقرف،همرحاءتعالسةبذأكنيم!غاضباشعراو

ايضالان"بهماح!ش؟لثماعر،مستفجملثمفيفرحا

:يعاضون"خلماي!،ني

لاحقتعياتنيالضجى-مكلا)

اميرسائل-

شير/المنل

.ماداوأثمحراو

الانخرتيفيهيها

نةصسكوتخطر

والنادوالحببالطفولة

."ةجزلمعاو

والبدء،معهموالسير،اليهمالانتماءمننجدلافكان

:فضىورثورةمنبهشرعوابما

سأكملومنك"

إشعراكوكبيا-

وائنار

وارحىب

."الجلجلى"انشودة

سيؤديالذيالطريقموهذاطالثورةطريقان

الوطنترابكلالى،والجليلويافاوعكاحيفاالى

،بذكرياتالشاعريحتفطالذيالوطن،المحتل

منه:تحصى

عكا.حيفافمابين"

طيور

ودماء

."صدرهاعلىاشتهائيغرزت



الوعلنفىالثماعرذكرياتمنجزءايضاوغزة

:الي"بىالنسبةانها،المحتل

ووقااوشجرأليست،1

الريحتخذلهاوخياما

."اكلويحأتعبهغصناليست

والتضحيةالثوراتمنطويلتاريضاليهبالنسبةغزة

جدوىعدمعرفالذيمحلنللبىمثالهانهاتالشفداءوارتال

،للخلاصحلريقاالرافضةللمطلقةفلجأ،والكلماتالبكاء

:غزةان

الطلقاتصدقفيهاماأجمل"

عصرفي

"الكلماتفيهتنفعلم

كانتاينماومقدسةمباركةوانثورة،الثورةانها

شهيدمحجوبالخالقفعبدظرتصاتعنيانهاطالما

الواقع.مدارهمنخلاصاوادرفضبالثورةآمنتقضية

منتتداعى.اليهيهديهاخالصةبقصيدةيخصهلذلك

:اخرىواماكنفيتنامفيالثورةخلالها

رفيقي"ترويفاننغوين"

وتفجرجسديفيالليلةنام

للاثجارالرحلةقبلغنى

وللاطيار

."الميغتونغشطأنعلى

حدالىبهيصلالثورةفيالمبدئياندماجهانإل

الثوريالرفضجسدفيالكاملوالانسفاحالتامالذوبان

الرائع:المثالهذاالىولخستمع.تضمحيةبأروع

قنبلةوازوعونيفخذوني"

المقصلةلضحجيجخذونيأو

مناتذبلانقبلفخذوني

يوماالنيرانزهرة

."القافلةوتشيخ

يقبلهكيللوطنالحارتوسلهالىلنستمعبل

بجدوىمتفلئلايضحيانهوالرائع،ثورتهفيأفحية

لاولكن،للانتماماتثمرلمالثووةانفصحيح،موته

نف"يبذرمنهناكداممايوماحدائقهاتزهرانمنبد

تربتها:في

بلاديريحياانت،فخذيني"

ينىوانثر

الانحتىياتلمربما

الجميلوالغزوالرفضوؤت

الذيالغيثاولولتكوني

موتييحمل

."المستحيلللزمان

،الوتيخافلاانهثورتهفيالثوريبهجةولعل

الثورةهدفتحقيقالىسيؤديدامماغايتههوفالموت

الععاعر:صوتيأتيالمنطلقهذاومن،المنثود

يحرقونيدعيهممتانانا"

ينثروئيواتركيهم،بصدريجيئيهمثم

البعيدةالمساراتاهدابفوق

الموتقبلننجبلانحن

."عديدةمرات

الثورةهينظيمعندوالثوهة،الثورةهيهكذا

فياو،السودانفياو،فلسطينفي:كانتحيثما

الىالفلسمطينيينالثوارباسمتحيتهفتأتي...فيتنام

التحيةهذهخلالمنمتوصلا،البطلالفيتناميالشعب

:انعلىتنصللثورتينمشتركةصيغةالى

المقاتللغةهكذا"

القضيةسحراصبحت

الزنادفوقطائر

البندقية"فيوطلقة

!ويالانثسللعثمقمجالالديهتتركلمالثورةان

ستشغلهكانتانللمراةلديهوقتلافالثائرظالذاتي

بهايتجهالتىالقليلةاللحظاتفيحنى،اقضيةاعن

ةالمتابعليهملحاخلالهامنيحضرالوطنكان،للانثى

الرافضة:

القوافلجاءت"

الطولفارعةيا

شعاعا

عمريداخلفلعبر

والازرقالاحمراللونبيناتنقل

."وطنيفأرى

الثورياندفاعهفىالشاعرمعوننفعلنباركنحن

اعجابنارغمالاندفاعهذاعلىمآخذلناولكن،هذاالحار

له.ومشاركتناالعثديد

جوانبهبعضرأيناالذيالثورىالحماسهذاان

معاينةالجوانببعضمعالنةعنتسهواشاعريمنجعل

تعسي،بهدوءالامورتحليلايضاتعنيفالثورةظهادئة

الاطلاقثمالهدفاستطلاع،ومعالجتهالسببمعرفة

،فمحمودوبالطبيعة،بالمر؟ذالتغنىايضاتعنيانها.عليه

ثوريتهمرغم.توفيقوزيادالقاسموسميحدرويشى

اعطوا،يزالونولاحيةبةتبمعاشوحاالتيالمتدفقة

،والجمالوالطبيعةبالمرأةفيهايتغنوثؤسحةلانفسهم

،...السيابوبدرحكمتوناظمبايرونفعلكماتمامل

معحروباباشعارهمنجخوضونكانوأفيتناموشعراء

انجبتهمالتيبالمراةالتغنيمنيتحرجونولا،الغزاة

التصلبهذاكلفلماداثوارا،محاربينوعشقتهممقاتلين

!؟ثمعرائنابعضمواقففي

هي-ص!وابعلىكنتاناعلمولا-ملاحظثياق

فيالجارفالموجمثلاتتالديوانفىالقحائدان
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يسيلماءالىا!لعندرو،أذكر-صءدت%ناعلملا.نهر

عذىاالشاعرواستميح.الضهفتبيماشول؟خهةباعتدال

ءلىنركزللعدوومواجهةالجبنهةعلىهناردـ/،ننا7اذبان

اليدفتعاينان:يقولالادبعلىيحسحعسكريمبدا

اف!ل،واحدةبللقةفتصيبهمحكمبتسديدعليهو-لىمي

منها،بطلقةبهلتصيالعلقاتعشراتعليهترميانمن

مضامبنفيا)واضحالتكرارهذامثاليمنواعني

لسبديوانفيالصروثطبيعيامروحمحىتا،القصائد

فقط.وثوري..ثوويرحسنفسصه

فيفالشاعر.الثكلفياماتالمضمونفيهذا

كانتغالبيتهافيعريةالشهفالصور.بهبأسلاموقع

.الشعريالبناءل!،لحاضيفهاتوو.نضوجهافيموفقة

مثالا:وهاكم

جمرأ..اوردايسخح-ل!!

ج-مميابصرحينط

الدعابةباتوابإلليليستر

جسرا...انوعديستحيل

رأسيابصرحينما

."وغرابة..عرياالساحاتيملا

عندهانقفانالانملكلااخرىصوراثمةولكن

مثل:من،محترزين

الذيالقمرتزعجوالا"

ينمو"ساعديفي

للسؤالومدعاةالتصويرفىقسوراهذاأوليس!

الزندذسيجف!يختبيءالذيالقمروماهيةشكلعن

!؟المعصماو

:اخيرا

ديوانه.تجربةفيحسانابونظيمالثساعران

مرحلةفىاليهانحتاجوثوريةرافضةشريحةيبقى

الرفنىحسنشاركهاشري!حة،أمتناوظروفكفاحنا

اخر.ديوانفيالتجربةهذهتقدممتمنينالثورةونفس

9791اباواسط-الصءوريةا،جبهة

امش:هو

7591-دثت-الوبالكتاباتر،دمنشمورات-ا

3-2-االابك-مكية-"لعلقص"ورة-2

3-2-اتالاب-مدنية-الزلزلةصرة-3

22الاية-مكية-مريملميعورة-4

01-9الايات-مكية-انهباسورة-ع

؟-االأيات-محية-أسالنياسورة-6

اًاالاية-مدنية-البروجسورة-7

مطنصة-بدمثقالطربالكهـتابابحادسعباالمتلعاوننثر-8

9791حلب-لحلوح-لرقا
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سسي!سيهيس.-..حى..سسىعىه

::حديثاصلر

إ4!ؤر!رور،فا!

أ

الشاعر

أ4ل!يخمايا!يربر!ص

الامكنة4بادقالملحميةاوحاتهعبريح!لك

:المعذبالوجداناغانيترتفعحيث،حساسية

بل..الخلاصالىالتواقةالنفسبعذاباتلتمتزج

ومنالبقايامنتثب.مكانكلفيالنيران

هـ.التعبةالصواريتحركوالرساح،البدايات

متضجر.بارداووهادىءدافىءوالايقاع

بطيبس"لحركاتالاصعبالمعادلةانه

الواطىء4علىوتتلاشىتنبعث،وسهـيعة

لحب!الانقىالمعادلةانه،والمطلاتوالسفوح

،منجذورهالحيكوحرالرواسبفخرقديم

بينالنمويبداًحيثالشاملةالمعادلةوهو

الى.العائدةوالاسواقالرماديةالخرائب

:.الحعاة

من:مجموعة"الطوفانبعدطيور"

اجنحةبثكلالنافرةالرومانسيةالوحاتا

.واقوىاجملعالمنحوتطير

داب8اولرمنشورات

إ

سسؤسسسرحسى...ء"مسرسى


