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تؤذيلاالكبرالبيتشرفةغربالمائلةالشمس

اشبيتتليالتىالتلةفوقمنتنحدرباردةرخالع!ت..

ا!دخانامنرقيقةاعمدة.ماطرةبليلةالقريهتبشرالكبير

نحوالرجمعتزحفثمقلملافترتفعالطوابينتتم!ا-هـمن

مبشرةوتنداحصغيرةغيمةفيتتحدانتلبثولأالشرق

الجو.برعلوبة

ونار.خبز:حوارةرائحة

يفرشونلالرجا.بالاصواتحافلالشتائيالمساعهذ!

قنواتيحفربعضهم،مواشيهمويتفقدونبالتينالحظائر

وينادينبكرمالنارالىبالقشيلق!تالنساع،الجمعلابار

بتباشرمختلطةالاصوات..للغيثيغنونالاطفالالاولاد،

لتشكل،الرجصوتمعمتناغمة،مندمجة،فرحةالمفر،

وأسنداصقطيعاوزعأسذيادحاممزمارأ!عوترأئعةخلفية

وخرابهالكبيرالبيتبيزالقائمةالكبيرةللصخرةظهره

خطهالذيالكثشاربهتحتمزمارهمبسمدير،مراغة

خفيف.بياض

دافئةوسكبهادحامقلبفيعتيقةاشواقاالمزمارعزف

عينيهافيالألقفاختلجالحسنستاذنفيناعمة

هذاالكبير،البيتفي)العلية(نافذةعلىالستارةوتحرك!

كانتحينلا،الفصولبتبدليومأيتأثرلمالذيمالبيت

الاوراق.لتساقطاستكانحينولاحصاداكلهاايامه

البيك)قاف(الاهامدالكبيرالبيتفيسدعكلاليوم

القافكانتوإنالجميلةالحسنسصوعيون،المفخمة

فيتفتحالذيالجديدالألقامامكئيراتراجعتقدالمفخمة

زالتما-القافاي-انهاالا،الحسنستعيون

ء.الهاديالمكانهذافيالسكونتقلقل

وعيناهمزمارهفياللحنمخارجعلىيربتكاندحام

باحثاالقريةفيخليلصوتارتفعساعة،بالشرفةمعلقتان

وكأنهيشعرالحسنستالىيرنوحيندحام.ثورهعن

يجهله،الذيالكبيرالبيتعالمليساخر،عالمالىيرنو

الخوفمرضمنبريءعالمالمجان!ن.منخالعالملكنه

مراهاويثيرعلاجا،لهيعرفولاالقريةعلىحطالذي

يراقبهاكانهكذا،نفسهفيبعيدأغائرةغامضةمشاعر

وقفحينالاخليلأصوتيتنبهلمانهحتىكالمسحور،

صارخا.امامه

.دحامياقيقبالثورالثور.-

اسجالط!اجمعاليوءسرءماركثو-

أ!سمحور،أعامهصينقطعأنفيهـأغبغيردحام

فمه.الىالمزمارمبسماعاد

يطلبماينفذاندحاممنتعودلأنهخليلغضب

رد.ولااستفساردونمنه

.الواديقطعاضورايبعد.ماقبلالثورإ(حقثوريا-

عانم:بلهجةدحامرد

وأخافللشفا.انواديبطنمنبيوتهانقلتالجردان-

يطفح.للسيل

صاح،الصخرةعندحامفنزلكمهمنخليلسحبه

خليل:

لاالثورإلحهت.البينقاروطيافهيمحالكعامل-

تجننىه

يده.دحامنتر
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طافح.صارمااذا،يطفحبدلاالسيلبقولى

.دحاموجهفيقبضتهورفعغضباخليلاسشاص

بتخاف.قول

بغضبدحامعيونلمعت،خليلبزنددحامامسك

عأهخليلصاج-بردء،كيفخليليدرلممفاجىء،

.دحاميرهب

.جبان

فتدحرجالارضالىقذفه،واحدةبيدورفعهيدهلوئ

انهيدركلمالمسكينالمنحدر،معالمسكإتخليل

الحسن!ستمنمرأىعلىدحاميحدث

حقهائججلمثليخبوراحالرجلطرحدحام

باتجاهيركضاضاسإرأهاسطبة،ااجاردةاالاوض

خليل.ثورصتللبحثذاهبانهفعرفواالوادي

انصحيحقبل،منبدحاماحديعهدهلممؤذتصرف

قوتهيستعمللملكنهصخرمنورأساثورجسمله

كان،عليهوقعباطلازهاقاوله،حقلاثباتتلك

كانمنكائنا،احدهمضربهاذاطفلمثليستكين

الىاحديفطنلممستضعفا.اوضعيفاوجيها،اوقويا

ناممكندحاميمتلكهاالتيالهائلةالقوةهذءان

واالثيرانوترويضالاثقالوحما!العمللغيرتستعمل

والصمود.لخوارةالمهاجمينخيولوجهفيللوقوف

القفزاوالاخرينولكماتالدركسياطلسعتحت

وبنادقهم.طبنجاتهمناراماممن

ظاهرةهذه!احدهمضدقوتهدحأميستعملأن

علىالرجلتقييميعادانوتستحقالوقوفتنشحق

كالتيبحموقلهويعترفاعتبارءيعطيوقداساسها،

عليهم.نفسهفرضعلىاصراذالهم
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الوادكطجانبعلىالمدللةمهرته-برعىدعاسابوكان

رأىحينماطرةبليلةالنفسمعللاالرطبالهواعريتنشق

منالآخرالجانبعلىخليلئورامامهيسوقدحام

.بالارضاذنهيلصقوارتمىدحامتوقففجأة.الوادي

:دعاسابوبهصاج

والليلةغابتالشمسالحرسبط،لعينياالوادياقطع-

س58-الاداب

شتاية.

صوته:وهدرالارضعنرأسهرفع

.دعاسبوياهادرالسيل-

اذناهاانتصبتالتيالمهرهشكيمةدعاسابوامسك

:وصاجالاماميبحافرهاالارضتدقوأخذت

.دحامياوالثورانتاقطع،استعجل-

عريض.والوادىوصلالمد-

؟دحامياتخافصاير-

.يخافمادحام-

عينيهوأغمضلنفسهبهاهس(يخافما)دحام

صاج:،مخيلتهفيالحسنستشباكستارةفاهتزت

.جبانناما-

الأرص!اهتزتاندفاعهماومع،امامهالثوردحاعدفع

.دحاممعموعدعلىوكأنهالمدوصل.بقوة

مذعورا:دعاسابووصرخالمهرةصهلت

ارجع.يا-قاروطارجع-

الثوردرداندحامحاولالثور،ساقيغمرالماعلكن

لكن-سجعانوحاولالخطراحسالعور،التقدمعن

مثا!وانهدتمسرعةتهاوىكانتالتاليةالماعدفقة

وإحدةدفعةالوادممطجنباتغصتالمهد:جبل

اضورهوادحاع.وغمرت

القريةالىوركضالجموحمهرتهدعاسابوامتطى

صائحا:

السيل.جرفهدحامراحوا..!وينالرجهابينيا-

معه:بمنصاج،القادميناولكانخليل

الحقوفي.،الربعياالثور-

الحيالةمناثنانولحقهفرسهصهوةعلىخليلطار

وصلمناولصاج،الموجتقاذفهالذيالثورتتبعواش

:الواديحافةالى

اصمد.دحاميااصمد-

الواديمجرىفيتقومكبيرةبصخرةدحامتشبث

متكعافمالىاقدامهزحزحةمحاولاالعكرالماعارتفع

التيارهد-براشتد،الطويلةالقويةالغليظةعصاهعلى

اياهمراوداساقيهبينمنيفترقالماعمنسوبوارتفع

وتزدادتشبثا،-نرداددحاملكنالمتصلبةوقفتهعن

ضغطه.وقوةجسمهثقلتحتتوتراعصاء



جسمهتضربغليظةاسهماتتطايرالمتدفقةالمياه

سرؤالهويمزقفخذيهعلىيضغطالتيارالكبير،

محاولاويضغطجذعهمناضيارايمسكه،الفضفاض

،والصخرةصدرهبينمحعيراالعصافتتقوس.جرفه

رأسهيخضل...ظهرهعلىالماعيندفعشلالمثل

ويعودللأعلىالتيارمعالطويلالكثيفشعرهويندفع

الصخرةمنبعدعلىمجراهالىنازلاالشلالقوس

.دحاماليها-برتكزالتى

..عجلونجبلعلىجداغز-سةالامطار-

ا،دحالنجدةوصلواالذينالرجالأحدقدرهماهذا

يصل،حوارةاهاليلدىجيدامعروفةالظاهرةهذء

ولاالوادييفيضواحياناالامطار،تهطلانقبلالسيل

الغرثطالافقعندفيلمعالمساعهذااماالامطار.تهطل

للحظةازرقبلونالمجتمعينالناسوجوهيضيعبريق

الرعديقصف.الذاويالنهارنوروراءهمخلفاوينطفىع

.الناسيخهتف

خيفته.منوالملائكةالرعدسبحمنسبحان-

اصمد.دحاميااصمد-

انحبرات.امتوترصوتيقول

قوية.تظلدفقةاولعارفينهوإحشاوادينا-

الحناجر:فتلهجالمقتربالبرثبوهجالسماعتضاع

رب.يارحمتك-

،عصاهعلىمنحنيادحابمل!دوالهابطالغسقمع

فوتدائرةنصفجسمهمعاًضصنعتنحنىوعصاه

مناياهمجردارأسهفوقمنالتيارفيتزحلق.الصخرة

.جسدهاقتلاعيستطعلماذجلدهسلخومحاولاملابسه

علىتنقصمتكادوالعصاالعصاعليتتيبساندحاميدا

عمليةاوناجحبحليتقدمأنيستطيعمنولاضخامتها

جريئة.انقاذ

ومن؟الجارفالتيارهذافيالخوضعلىيجروعمن

.المياهالوفيرةالاماكنعنالبعيدةحوارقفيالسباحةيجيد

تعلممناوصغيرغديرفيالعوميجيدمنهناكفقط

)راحوب(.نبعفيللسباحةاوليةمبادىء

مثلمجنونالاعليهاليقدميكنلمهذهمثلانقاذعملية

.الانالضحيةهودحاماأوالمشكلة،دحام

تكادفلااسادياتيارفيوتقذفتدورالحبالكانت

كثيرةمحاولاتودحام.الضفهبينالمسافةنصفتصل

وقذفوها،بالحبالالخشبالواجربطوا،بالفشلباعت

المسافة.عنقصررعزمهم،الأقوىكانالتيارلكن

الغسقوهبطالشمسقرصوهوىالسماءتجهمت

الواديضفةعلىالمجتمع!تضجةوخفتتبطيعاثقيلا

هطهولوصوتالرعدبقصفمختلطاالتيارهديروارتفع

حبالهمرموا،فاجأهمالمطروكأنالناسذعرالمطر.

الحبالشىء..كليجرفوالتياريائسةبعحنعوائيةوأخشابهم

منالتياربهااقئاغنامالجمعاماممنوتمر،خائبةترتد

بسيط.وأثاثوأخشابالعليا،المناطق

مرصعكبيربصندوقحبلخطافةنشبتمرة،

تشجعنابهةمنبهفرح،الملابسلحفظيستعملبالصدف

احدهبمالصانجب،التيارفيالاصطيادعليالاخرون

خشبماباباانتشلواخرحياةبهالابقيةزالماشاةداصصاا

لبمطريأبهوالمانهمحتيجديدمنصخبهموارتفعصالحا

.بغزارةالمنهمر

حتىاشياءمنالجارفالتياريحملهمابلصطيادتلهوا

شىء.كليلتقطونوتزاحموااسفو!
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التيالجلبةصوتعزلتهافياليهاتناهىالحسبن؟ست

شرفتهاعليفوقفتحدث،مافتوص،القريةفيدبت

أضمورات.أتستطلع

مبتوهـةمأصوأتجاعخهاإ(!اديعندص-بعيدص!

.مجريماحقيقةمنهاتستبن

جديد.سرير-

.دحام-

اتركها....طافيةالعنز-

الحبلعإلحق-

..اقترب.إبتعد...امسك.اصمد.-

..صخرة..شلال-

.ناسيا..دحام-

ما.شىءعملفيالرغبةالحسنستنفس!فياعتملت

انهاتحس.الانبهاتشعر؟عندهادحامبمكانةتشعرلم

صوتانقطع(ستختنقاوعينيهترلملوتعمىتكاد

الخيطهىاصخرةاتلكعلىالمسائيةانغامهان،مزماره
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للبناوأسةالحيالرديفهيصورتهان.بالحياةيربطهاالذي

وأحلامها.مطالعاتهالهاكونتهمااللذينالنقاء

ضعته،!الذيالناسمناغديماوالخوفوالترددالحيرة

امهاوموتاخيهافقدانلهاضخمهاسذيااءلياةمناذرعب

لشقمحاولاتهايكبلكادالماضىهذاابرثا..وتصرفات

التىالرهيبةاللحظاتكتلك،بالاختنلقوشعرتالشرنقة

الاولصديقهاهددهاحينطبريافيالماءحتعاشتها

يعيشهاالتىاللحظاتوعاشت.بسرةباحتأزابالموت

فارتجفت.الماءتحتدحام

تراههيوالان.ا!اسكعلىقادرةغيرلوهلةطلت

الاطفالرأه؟الانتراهاماء،ايقاومبطلاروحهابعين

النقاءمنخلفيةعلىصورتهترتسمقويابطا،دأئما.

تصداخلهاالىالمتسربالشعاعحزمةفيسونرثااضجردهـا

.الحياة!هج

تخر!بر.لن-

يجولمايقرروكأنهعزلتهامخترقاالبيكبهاصاح

!اطرها.

الدرجوهبطتطريقهامنيدهازاحت،ارتجفت

علىوتهالكالبيكلحقها.والخوفالترددلحظةمجتازه

ذراعها...اسسكالدرنهن!،

تفضحينا.لا..ارجعي-

:بحزمونالتوجههاحولطشالهالفت

هنا.التعنهنمنأهونحدثإيا!ضيحة!ا-

احد؟لهيأبهلاراعلانقا!ت!سسعيئها!-

نفصى.انقا!الىاسعىبا!-

صلابةعرفانبعدبرجاءوالدها)قالد"صاماممنه-

تصميمها(.

كانترجلالاالكبيربيتكعفنصتينقذفيلت-

ييته.اهولشمس!ا

...هناكالموتانه،رأسكاقبل،حبيبتي،ابنتي-

هنا.الحياةمنافضلهناكالموت-

تيارواندفععتيقاصريرافأصدرالكبيرالبا!وفتحت

الداخلالىقويهواء

افضل.فضائحبلاالموت-

الىالقنطرةتقطعخارجةوهىوالدهابهاصاج

صرخت:،القرية
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.الموتهوالموت-

جعلمزعجاصوتافأصدرالكبيرالبابالهواءحرك

هلعا:البوابةبجداريلتصقالبيك

.انقاذهمنتتمكنىلن-

مكتوماوتهاوي،بالخوفمخنوقاالبيكصوتكان

الكبير.البابعتبةعلي

روحي.انقذاني-

تصلولمالقريةطرقاتفيالرنطذرضهاالاخيرةعبارتها

،بقوةالضخمالبابواصطفقالرنطاشتدتابيها،الى-اذفي

والعتبةالثقيلالخشببينالبيكعيسىعظامطقطقت

همد.أنلبثماالذيالواهيانينهأحديسمطعولمالحجرية

.جأشاحبثنهبااجوابةأوظلت
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بقيالنساع،تبعهمذويهم،غنائميجرونالصغارعاد

فيماويتشاورئربالخيشيتقبعونالعجائزوبعضالرجال

ينتظرونام؟ويعودوناطماءدحامامرايسلمون:يفعلون

كانمااذأيتساعلونالتيار،عنفويهطيخفالماءعل

حلاعلامااناذ؟جرفهالتيارانامصامدأزالمادحام

لكنادي.اساطوفانيفعلمارؤيةوبينبينهموحال

مسموعا.كانجسدهعنالمنحدرالشلالصوت

فارسانمعهوكاناضاير،ايتجمعحيثالىخليلرجع

المتعبة.خيولههافووماءوينزفونيلهثونكلهم،آخران

يسبح.أضورا.خليلقال

به.لحقنالماالخيللولا:الثانيقال

كالبلهاع:بهمالمبحلقينبالناسالثالثصاح

له؟صارشوناس!يادحام-

شلالصوتسوىدحامعنينبىءشيعمنيكنلم

داكنابداوالغسق،العاريجسدهفوقالمندفعالماع

بهبوطه.ومبكرأالمعتادمناكثر

بالله.الاقوةولاحوللا-

!دحامضاع-

المي؟وصوت-

!الكبيرةبالصخرةتضربالمي-

فييدركوالمقادماءشبحارأوالكنهمبالعودةهموا

نادونالضفةعلىمكانالهاافسحوا،يكونمنالبداية



بكلمة.ينبس

عجوز:همست

..السباحةتجيدانها...-

:اخرىاصتقا

طبريا....ع-

ثالثة:قالت

عجا-نر.يااطهااستغفرن-

رابعة:أصتقا

..كثيرةاطهااشاجاءكرامات-

حافةصنالحىستيردانالعجالاحدحاز!!

ألماء:

هـاحت؟ويرتافزئمجوز،لا-

ما.فعلعلىتصميماحركثهافيقرأزا

ين:لمعتذركاأ!جاشاقالط

التيار:-ثبطقليلبعد-

ويهمد.اشوي،الاولىاسدفقةابعدااً!ادي-

فينه.عارحناإشينااد.-

مشدوه!ت.لحقوهاالماء،بمحاذاةالحسنستسارت

ارتطامصوتمكانالىنظرتجدوا،بيدها،تاشا

اخسقاخلالايقاوالمعغااًستعكروذاكرأتبالماء،الماء

بع!تتنظركانتأظلاا،باملفعاتراهزكأنهابدااسدا!ا

كانت.المجردةاحيناةقدوراءماترىوكأنهاقادرةنفاذة

وكأخهامتيقظت!ت،عيعاهاظلتبيماكافبوضوحترااه

بحثافةاامهـابصامليماهذافىطفةرمشتانهالوتعتقد

عنعثمرته.بشاعةء

ببطءبصرصعليهشر!صتيقا!اشهوبدقةهـاقبته

الىألماءاالماء.في!ا!ثراكشريغوصتراهكانتشديد

يته.هـشتستصيرأ!تكدفل!نظرهاص!غابفي*في..شسطه

هتفت:

دحاء.-

أضفةاعاىاررت!ستمشتاسم!!.ااىوهرعت

كتء.اضاا دررفاوقفتهمزراءهااشالراجمهرةمحرر!.

عاثدتفيافوففووقفتفمشواممشتطم.تسنديران

شصار،صامتهاديءالكلاحد،يتبعهافل!االمسير

ا!ذهوطاعليهميبدوالجميعالموقف،سيدةانهاواضحا

الناسركأتالمنطوووغيرأشامرهماحر!يما!وأ!+

بحضورها.مسحورون

امسكتعضخمةبشجرةالحبلربطتكافبعدعلى

الماءقذفهاقاومت،اضيار،اجرفهاالماء،فيوانز(تعتبالحب!!

دمها،سالا!خور،باارتطمتأالواديجانبعلى

الصخرةتجاهوجههاركزتبدقة،بالحبلوتشبثتترنحت

كان،اللجةعمعطفيجسمهاوقذفتالوسطفيالكبيرة

تجاهيجرفهاانالتيارارغمت،قاومتهسريعأ،اضيارا

المشبثحاولت،دحامعليهايقفالتيالكبيرةا!سخرةا

فخلصتهاالصخرةامامدفعهاالتياراممنا(صخرة،بظهر

أسهل.حركخثافصارتثو-ثامعظممنالصخر،نتوءات

منالعخبيرةالصخرةامامالمتشكلةالصغيرةاسدوامة

فقدتللحظةابتلعتها.الصخرةحولالعنيفالماءراند

فذفها،ثمالقاعنحوالتيارشدهامختنقةمرتعبةتواز-ثا،

لوجهزجهاكانتالماء،فوقبرأسها.تطلاناستطاعت

الصغيرةالدوامةجذبتهالها!ابتسمظنتيه،دحاممع

حين،بجنونوغالبتغاصت،بالحبلتشبثت،للأسفل

كانت،دحامعنبعيدةكانتللأعلىاسدوامةاتيارقذفها

وحاولتالحبلجذبتالمسخرةمنايلاخرالجانبععط

.صخريبنتوءناشبالحبلانفاكتشفتالاقتراب
الصعبمنكانمهمةانجزتالدوامة،متانتهالىاصمأنتا

.إ.هبالهاعلىتخطران

مضاعفةبلذتهفأحستالهواتالحسنستتنشقت

ويقذفيراهالوتمنت.دحامبانفاسمختلطاكانلانه

ذأسك،يفعلألاءتمنتشهقتأ!نها،الحب!علىخصمه

فلمامشدودا،ا-لب!علىالمحافظةعليهاانادركتاتعد

حورالدائرةأكملت،ربطهبفرصةاصتيارلهايسمح

الناسمتوترا؟الحبلبقاءالىالسبيلمااممبيرة،ا11!خرة

لفتلهما،صوتهاايصالتستطيعولايرونها،لاالضفةعلى

توترعلىواعتمدت،العاريتينكتفيهاعا!اسمائبااطرفا

ا!مخرة،احولوالملتفالضفةمنااًغادمالاخرالطرف

الىمشدشدالسائبالطرف،الصخرة!نمبتعدةسبحت

كانت.الضفةنحوتقدمتكلماطولاويزدادجسدها

متلولبةتسبحكانتلقدكمفيها.عنطياتهمندائرةتفك

سهلةليستمهمة،عجيبةبطريقةالقويالحبلطرفعلى

الحبا!دوائركانت،السباحةيجيدكانلونفسهدحامعلى

ائتيالأشياءوتفقدهاتقدمتكلماجسدهاعنتنحأط
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ثيابها.منتبقىسالتياريخملها

صلب،بجسمارتطمتالضفةالىالوصولؤب

غاصتما.مكانمنالتيارسرقهاكبيرةخزانةكانت

السائبالطرفوفلتالحبلواهتزالماءفيالحسنست

متوترا،كانالذيالاخرالطرفوترأخىجسعدهاص

الماء،فوقوارتفعتغالبتالتيار،فوقوارتفعتاجتغا

يحاولمتراخيافوجدتهالحبلتلمستالهواء،تنشقت

وودتالمعركةخسرتبأنهاشعرتالتيار،معالانسياب

كانتطويلةخشبةلكنالابد،الىوتضيعاضياراجرفهالو

يصيح:وصوتالضفةمنتمتد

الخشب.هاك.الضفةوصلت،تمسكي-

مسافةعاىصفتاصسا!ب،ابالحبلأمس!صتأغص!ست،

الايديمئاتكانتهناكالماء.جرفهاحيثاصلأماءاخرى

انتشلوها،،أمسكتوالاخشاب،بالحبالممتدةبانتظارها

عريها،لتسترمبلولخيشقطعةالنساءاحدىعليهارمت

نافهمه!ا،بالشجرةوربطوهالسائبالطرفاارجالأخذ

الىتوترحتىالحبلعلىجميعاشدوا،بقوةشدةعليهم

.والشجرةالصخرةبينالماءسطحعلىمدىآخر

التالية؟الخطوةما-

للتيا!بنفسهارمتقدكانتيجدرهل.لمسألواحين

والتيارالمتوازيينالحبلطرفيبينسبحتاخرىمرة

منالتياريحملهماطريقعنبمهارةفتزوغيؤرجحها

الماء.برودةمنالمزرقجسدهاجروجدماعتنزاشياء،

.دحام-

،تهاوى،تراخىآخر،عانممنقادمم!ئكىصوت

الجرجهالها،جسدهضخامةخافت،تراجعت،ارتعبت

.ينزفكانلقد،ظهرهفيالماعتياراحدثهأصذيا

جيا-ا.امسك-

كان،المتوازيينالحبلطرفيبينتخرهوسبحتأمرته

اثرلدمائهمايبينفلاجروحهمابدماءسريعايذهبالتيار

العكر.الماءفي

)5(

اصسي!اهـعبمرخرجااحة.اباوأمتلامانبالاشعرا

منهكينهمترنح!ت11!فةعاىحطا،الجارف

الارتعالقحدةخفتبعجز.بعضهماالىينظرانكانا

جديد.منعاودتهماالحياةكأنوبداجسديهمافي

الضوعنقاطمنواسعةدائرةتشكلالفوانيسكانت

الخيمتنقطععليهماورمواالجريعينبعضتقدمحولهما.

منالفوانيسدائرةوالتأمتالمطر.بهايتوقونكانواالتي

حياةعاودهما:قدالحياةمنجديدانوعاانشعراحولهما،

قويةمولكنهاومجهولةقاتمة

(دنلارا)نعما
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