
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21.Issue 6253 Tuesday 22/1/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6253 الثالثاء 15 من جمادى االولى  1440 هـ 22 من كانون الثاني (يناير) 2019م

UNK  œËd « w  V²  ÆÆ©q³K³ « …dOBÐ®

إضمامة من قصص حنون مجيد القصيرة جداً

افتتح مدير عام دائرة الفنون العامة علي عـويد بحضور نقيب الفنان العراقيـ جبار جودي ورئيس جمعية الفنان التـشكيلي العراقي قاسم سبتي وعدد من
يـ مـعرض الـفنـان الـتشـكيـلي وسـام عبـد جـزي حكـاية في بـغـداد قاعـة حوار لـلـفنـون وذلك صـباح االحـد السـادس من كـانون ثـاني اجلاري  الفـنـان واالكـاد
ـعرض اكـثر من عشـرين لوحة تـشكـيليـة مختـلفـة االحجام جتـسد كل واحدة مـنها حـكايـة وصورا بغـدادية القت استـحسـان اجلمهـور. وقال مديـر قاعة وتضمن ا
حوار الفـنان قاسم سبـتي  (نعم ومن يجـرؤ على اخلوض في جتـربة غريـبة حد االبهـار غير هـذا الفتى الـذي سحبنـا عنوة قـبل ثالثة اعوام  نـحو لوحة كـانت مؤلفـة ليفوز
هارة عـنوانها والغرابة واالختالف ديدنها ) مضـيفا وسام جزي يعلن عن حرفته وقدرته ليس باالمس بجائزة عشتار االولى للشباب  حقـا كان يستحقها وبكل جدارة فا
وال اليوم والغـدا انه فنـان بكل مـا للكـلمـة من معنـى )  يشار الى ان الـفنـان وسام جزي من مـواليـد بغداد  1982خريج كلـية الـفنـون اجلمـيلة  2008 حاصل علـى جائزتي
ـالمح والفوارق التكمـيلية للشكل عـارض الفنية داخل وخارج الـعراق  ويؤكد جزي ان محـاوالته هذه قد تكون الختزال ا عشتار الثانـية والثالثة مـشارك في العديد من ا
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هــذا ــبـــدع ــراد إيـــصــالـه.وألن ا ا
بل الــــكــــائـن ال أقــــول احلــــســــاس
قـداليـجـد نـوعا ـتـوهج إحسـاسـا ا
إبــداعـــيــا يـــلــبي حـــاجــاته كـــلــهــا
فـيــطـرق ويـتــوافق مع ارهــاصـاتـه
شــؤونــا والــوانــا شـــتى من دنــيــا
لذا رأينـا مبدعنا اإلبـداع وألتعبـير
الكـبـير حـنـون مجـيـد يُنـقّلَ نـفسه
حــــيث شـــاء لـه الـــهـــوى وإبــــداعه
واجلـوى فـانـتج هـذا الـكم الـوفـير
والوافر في مجال القصة القصيرة
فــــضال عـن ألــــوان الــــســــرد جـــــدا
األخرى التي أشرت إليها في صدر
فــقـدم لــنـا مــجــامـيع حــديـثي هــذا
فــيـــاضـــة بــهـــذا الــلـــون اإلبــداعي
اجلـــمــيـل ( وردة لــهـــذا الــفـــطــور)
أصـــدرت فـي ضـــمـن مـــنــــشـــورات
االحتـاد العـام لألدباء والـكتاب في
والــتي تــقـوم الــعــراق ســنـة 2009
قــصـصــهـا عــلى مــفـهــوم الـطــبـاق
اومـاعـرف نـقـديـا الـبالغي الـعـربي
ـجموعة اردفها  فهـوم التضـاد
ضــافـــيــة تـــولى تـــرجــمـــتـــهــا إلى
ترجم احلاذق األستاذ اإلنكليزية ا
ـتــمـرس الــدكــتـور عــبـد الــواحـد ا
الــذي زين جـــيــد مــحـــمــد مـــســلـط
الثقـافة العـربية بـترجمـاته األنيقة
ـوتـون ثم ال عـنـوانـهـا(  الــدقـيـقـة
لــــــتـــــكـــــون الـــــثـــــالـــــثـــــة ـــــوت)
مـجـــــــــــمـوعة ( حـجـر غـزة) الـتي
أصــدرتـهــا دار ( ضــفــاف) بــأمـارة
وفي الــــشـــارقــــة فـي ســــنـــة 2014
الـسـنة ذاتـهـا تـطل علـيـنا وعن دار

اجلـــــــواهـري بـبـغداد مـجـمـوعته (
اخليانة العظمى).
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ــبــدع يـــهــدف الــوصــول إلى وألن ا
م حنـون مجيد وجهه فقد  القـار
لـتـصدر عن وإبـداعه شـطـر الـقاهـرة
دار غــــراب لــــلــــنــــشــــر والــــتــــوزيع
مـجـمـوعـته اخلـامـسـة ( الـسـنـونـو)
ولــيــصـدر في الــســنـة ســنـة 2017 
ــوالــيـة 2018 ومن الــدار عـيــنــهـا ا
(بصـيرة البلبل) الـتي اشتملت على
إحـدى وعشرين ومـئة قصـة قصيرة
فــفي( الـبـطـل) يـلـتــقي الـسـارد جـداً
لـكـنه بـهـذا الــذي يـشل لـسـانه مـرآه
جـرؤ ليسـأله: هل صحيح يـا سيدي
الـعـظـيـم إنك مـاواجـهت خـصـمـا إال
صـرعـته?! لــيـجـيـبه: إنـي مـا قـابـلت

شخصا إال وساعدني على نفسه.
الــنـص هــذا هـــجــاء كـــنــائي لـــهــذه
الـشـعــوب الـتي حتـيـا خـارج حـركـة
والــتـي جتــهــد كـي تــوجــد احلـــيــاة
الدكـتاتور األوحد وتـتوّجه وتسيّده
وتــعـــبـــده مــفـــوضــة أمـــرهـــا إلــيه
وال ريب إنه يــأخــذهــا حــيث يــشــاء
سـيـأخذهـا نـحـو الهـاويـة وهي عنه
راضيـة.وفي ( الـصوت اآلخـر) التي
أهــداهـــا إلى صــديـــقه وصــديـــقــنــا
األديب الرهيف العفيف عبد الستار
الــذي تــوارى ســراعــا عن ابــراهــيم
دنيـا ألنـاس هذه بـداية سـنة ,2017
احــالـــة إلى اجملــلــة وفي الــعـــنــوان
األســـبــــوعـــيـــة الــــتي كـــان يــــعـــمل
واحـتــجـبت عن الــصـدور في فـيـهــا

ثل  في البداية  البد لي من االشارة الى ان ما جرى في منتصف ايلول من عام  1969
ضربة موجعة لالنسانية سددها ضابط نحو مكونات اصيلة  وحقيقة برغم توالي السن
صادفة البحتة حينما ة اال انني سمعت بها بالتحديد في عام  1997با على هذه اجلر
ختار قرية صوريا  الذي كانت لديه معاملة في احدى الدوائر فالتقيت به التقيت 
ة مطالبا بتحرك فاعل نافذ االعالمية  فتطرق الى اجلر حينما كنت ادير احدى ا

ذبحة والبحث عن شهود العيان مبديا استعداده البرازهم لالعالم نحو اضاءة تلك ا
للحديث معهم واستذكار ماجرى في القرية

يطلقون كان العرب في أزمان خلت
عـــلى شــاعـــرهم إذا احــتـــاز مــزيــة
الــــــــفــــــــروســــــــيـــــــــة إلى جـــــــــانب
; وصف ذي الـريـاسـتـ الـشـاعـريـة
وريـاسـة الـقلم أي ريـاسـة الـسـيف
وإذ أطـالع اجلهـد اإلبداعي حلـنون
مــجـيـد فـإني أراه قـمـيـنـا وجـديـرا
بـأن ننعـته بذي الريـاسات اخلمس
فــهـو إلى جــانب كــتـابــته الـقــصـة
عـاليـة الـفنـيـة التي تـكاد القـصـيرة
تــقـــتــرب من مـــنــجـــزات أصــحــاب
احلــــولــــيـــــات في تــــاريـخ أدبــــنــــا
ــضــون حـوال كــامال في الــعــربي
الــتـدقـيق والـتــحـكـيك كي يــطـلـقـوا
فــضال عن كــتب الــروايــة قــولــتــهم
وهـا هو سـرحـية وكـتـابة لـلطـفل ا
يـــدلـــو بـــدلـــوه بـــ دالء الـــقـــصــة
الـتي حتــتـاج إلى الـقــصـيــرة جــدا
كي دربــة عـالـيــة ومـهــارة سـامــيـة
يــســتــطــيع كــاتــبــهــا الــولــوج إلى

ـهــا اخلـاصـة جــدآ; اجلـمـلـة عـوا
ــوحـيـة- وا ــوجـزة اخملــتـصـرة ا
كــذلـك- الــتـي حتــاكي الـــتـــوقــيع
فــضال عن اخلــاتــمــة اخـــتــصــارا
الــتي تــشـبه ــفـســرة ــكــتـنــزة ا ا
وسيقا. ضربة الصنج في عالم ا
تكاد تشبه القصة القـصيرة جدا
الـبيت الـشعري في عوالم الشـعر
كـتـفي بذاته.فـلـقد نص الـواحـد ا
نـــقــادنـــا الـــقــدامى عـــلى أبـــيــات
بـوصفهااشـعر بيت قالته بـعينها
او او اغــــــــزل بــــــــيت الــــــــعـــــــرب
ــعـنـى أن هـذا اي  او او اهـجـى
الـبـيت الـشـعـري قـد اشتـمل عـلى
كل الـذي أراد الـشـاعـر قـوله.وهـو
ستشرقون الذين ما عابه علينا ا
فـــهـــنــاك درســـوا االدپ الـــعـــربي
عـــــنـــــدهم لـــــيس الـــــبــــيـت قــــارة
بل يـتـواشج مع مـا قـبله منـعـزلـة
ــعـــنى كـي يــوصـل ا ومـــا بـــعــده
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قدم الكـاتب وصفي حسن الرديني
ؤلـفات الـتي يصل العـشرات مـن ا
عددهـا الى نحو 21 كـتابـا تنوعت
مـحـاورهـا ب الـفـلـكـلـور والـتراث
في اقـــلــيم كـــردســتــان وســـاهــمت
الـبـيـئـة الـتي  عـاشـهـا الـكـاتب في
ابــراز الـعـديــد من مـواضــيع كـتـبه
الـــتي عـــززت رســـالـــته لـــتـــنـــويــر
االجـيال  الـقادمـة بـشان مـوروثات
احلـيــاة في مـدن اقـلــيم كـردسـتـان
ـــؤلـــفـــات تـــبـــرز ومـن بـــ تـــلك ا
عنـاوين ارادهـا الكـاتب اشعـة نور
يـضـيء فـيـهـا عن مــاسي ونـكـبـات
ـسـيـحـيـ فـضال عن اسـتـهـدفت ا
ابراز ادوار مـهـمة لـرجاالت قـدموا
تـضــحــيـات  في هــذا الــشـان ومن
ــؤلــفــات الــتي قــدمــهـا بــ تــلك ا
الرديـني كتـاب عن مذبـحة صـوريا

صــــدر عـــام  2009وكــــتـــاب حـــمل
عـنـوان (شـهـيـد كـوردسـتـان هـرمز
مــــلك جــــكــــو ) صــــدر عــــام 2010
وكـــتـــاب حــــمل عـــنــــوان الـــكـــورد
ــــــصـــــادر وكــــــوردســــــتــــــان فـي ا
الـسريـانيـة  اضافـة لكـتاب الـكورد
ـصادر االرمـنية وكوردسـتان في ا
حـتى اعتـبر  الرديـني الرائد االول
في مــجـال الــبـحث والـتــقـصي عن
ن عـاشوا في ـسـيـحـيـ  واقع ا
صادر مدن االقـليم في ظل غـياب ا
ية عن االلـتفات لـهذا االمر االكـاد
وعن هـذه الـكـتـب الـتـقت (الـزمـان)
الــكـــاتب وصــفي حـــسن الــرديــني
ليـتـحـدث عـنهـا في سـيـاق احلوار
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{ لــنـبــدا من كـتـاب مــذبـحــة صـوريـا 

كـيف تـبلـورت لـديك فـكـرة اصـداره وما
هي احملطات التي مـررت بها في سياق
رحــلـة الـبــحث والـتــقـصي عـن كـوالـيس

ذبحة ? ا
- في الـبـداية  البـد لي من االشارة
الـى ان مـــا جــــرى في مـــنــــتـــصف
ـثل ضـربـة ايـلـول من عـام  1969
موجـعة لالنـسانـية سـددها ضابط
نـحـو مـكــونـات اصـيـلـة  وحـقـيـقـة
بــرغم تــوالي الـــســنــ عــلى هــذه
ــة اال انـــني ســمـــعت بــهــا اجلــر
صادفة بالتحديد في عام  1997با
ـخـتار الـبـحـتـة حـيـنـمـا الـتـقـيت 
قــريــة صــوريــا  الــذي كــانت لــديه
معاملة في احدى الدوائر فالتقيت
نافذ به  حيـنما كنت اديـر احدى ا
ـة االعالمــيـة  فــتـطـرق الـى اجلـر
مطالـبا بتـحرك فـاعل لالعالم نحو
ـذبـحـة والـبـحث عن اضـاءة تـلك ا
شـهـود الـعـيـان مـبـديـا اسـتـعـداده
البرازهم للحـديث معهم واستذكار
مــاجـرى في الــقـريــة فـكـان هــنـالك
مــــــثال شــــــخص جــــــرح في تــــــلك
ة  يـدعى الـكسـان وقـد ترك اجلـر
الــقـريــة  واقــام في بــلــدة تــلــكـيف
اضـافـة المراة هـربـت مع اطـفـالـها
ـوعـد احملـدد لزيـارة الـقـرية وفي ا

حضـر عدد مـن الشـهود بـاستـثناء
الــكــســان  فـــاضــطــررت لــلــذهــاب
ـقـابـلـته فـادلـو الـشـهـود لـتـلـكـيف 
بـدلوهم واستـذكروا كل التـفاصيل
ـة وقـد حـصـلت اخلـاصـة بــاجلـر
عـلى مادة عـلـميـة  وفـيرة اردت ان
اضـاعفـها بـاحلصـول  على مـذكرة
كـتـبـهـا  الـقــائـد الـراحل مـصـطـفى
الـبـارازني كـمـا بـحـثت عن  مـذكرة
تحدة اخـرى مرسلة لـهيئـة اال ا
بــــهــــذا اخلـــصــــوص كــــمـــا زودت
الكـتاب بـامر اخـر  هو كل مـا كتب
من قــصـائــد بــالــلــغـتــ الــكــرديـة
ـذبـحة والسـريـانـيـة  في حضـرة ا
كمـا  بحثت عن امـر اخر  وهو انه
كـانت هــنـالك اذاعــة كـرديـة تــبـثت
ـذيـع االخـبـار فحـاولت تـقصي ا
ن  اذاعوا نـبـا الهـجوم الـقدمـاء 
عـلى الـقـريـةفي عـام  1969ومـنـهم
بــرزان مال خــالــد  الــذي تال بــيـان
الـهــجــوم بـالــلــهـجــة الــسـورانــيـة
والـكاتب جـرجيس فـتح الله  الذي
تال الـبـيـان بــالـلـغـتـ الــفـرنـسـيـة
والــــســــريــــانـــيــــة واضــــفـت هـــذه
ـعـلـومـات حملــتـوى الـكـتـاب  امـا ا
بـشـان الـكـتاب االخـر الـذي نـشرته
حـول  شهـيد كـردستـان هرمـز ملك
جكـو  الذي باشر مـهامه كقائد في
مـطـلع الـسـتـيـنـات واسـتـشـهـد في
االول من كــانــون االول ديــســمــبــر
عـــام  1963فــــكــــنـت اســــمع عــــنه
االحـاديث التي تـتداولـها اجملالس
مشيـرين اليه كونه بـطال مسيـحيا
وقـائــد مـجـمــوعـة  رغم ان كل تـلك
االحاديث التي تناولته الترقى الى
دفع اي كـــاتب البــراز جـــهــوده في
مــؤلف بـاســتـثـنــاء مـقــالـة كـتــبـهـا
الـدكتور ريـاض السنـدي في مجلة
ــقــالـة مـتــ فــاســتــخــدمت تــلك ا
كـمـصدر  وابـتـدات بـرحلـة الـبحث
والـتقصـي عن حياة جـكو بدءا من
مـــســـقط راسه بــــقـــريـــة ســـيـــدكي
والـــكـــهف الـــذي كـــان يـــعـــيش به
ـيـدانـيـة ـواقع ا اضــافـة القـتـفـاء ا
ــكــان الــتي جــال فــيــهــا  وصــوال 
اعــدامـه من قـــبــلـــبـــعض الـــقــوات
الــسـوريـة الـتي كـان يـقـودهـا فـهـد
ـنطقـته التي كان الشاعـر  اضافة 
تـركـزة ما يـدير فـيـهـا عمـلـيـاته وا
ب  مـنطقـة فايـدة وسيطـرة الوكا

واجملموعة  التي
كــــانـت بــــامــــرته
ولــــقـــاءاتـه الـــتي
جـمـعته  بـالـقـائد
الـراحل مـصـطفى
الــــبـــارازاني وفي
خـتـام رحـلـتي مع
هذا الكتاب تسنى
لي الــلــقــاء بـنــجل
الــقـــــــائـــد هــرمــز
اثــــــنــــــاء زيـــــــارته
لـالقــــــــــــــــلــــــــــــــــيـم
واســــتـــــحــــصــــلت
مـوافـقـته  في نـشـر

الكتاب ..
—«b ô« l «Ëœ

{ ومــــــاهـي الــــــدوافع
الـــتي قـــادتـك الصــدار
هــذه الـعــنــاوين بــشـان

مسيحيي كردستان?
- بالنسـبة للمؤلف
اللـذان قـدمتـهـما عن
مــــذبـــحــــة صـــوريـــا

والــقــائــد هــرمــز مــلك جــكــو فــهي
فــــرصـــة اردتـــهــــا لالطاللــــة عـــلى
ـكون ـظـالم الـتي تـعـرض لـهـا  ا ا
ـسيـحي  وابراز تـعـايشـنا مـعهم ا
ـــا في الـــســـراء والـــضـــراء امـــا 
يـتعلق بالـكتاب التي تـناولت فيها
الـــكـــورد وكـــردســـتـــان  في كل من
ـصــادر الـســريــانـيــة واالرمـنــيـة ا
فــهــمــا مــحــاولــة تــعــــــــــــريــفــيــة
لــــلـــجــــيـل اجلــــديـــد مـن الــــكـــورد
ـــا كــتب عــنــهم في لــتــعــريــفــهم 

االزمان الغابرة ..
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وصل ا

عبد الستار األول من نيسان 2017 
ما بـرح يـعـاني داءخـبيـثـا اسـتوطن
ظل يــقـــاومه حــتـى إذا نــفــد صـــدره
رفع ذراعــيه قــائـال لــلــمـوت: عــتــاده
كـفى هـا أنـا قـادم إلـيك.هـذه الـقـصة
ســتــمــسي تــارخـة الـقــصــيــرة جــدا
مــوجـزة ذكـيـة حلــيـاة عـبــد الـسـتـار

وتذكرة به وله. ابراهيم
في ( إحـــــتـــــفــــال) نـــــحن النـــــطــــلق
بل الـــرصــاص في اعـــراســـنــا فـــقط
نـــطـــلـــقـــهـــا حــتـى لـــو اعــتـــلـى هــر
ــؤسـيـة ـفــارقـة ا ويــالـهــذه ا قـطــته
اذ ـضـحـكـة.الـروائي يـسـر ويـفـرح ا
يـهاتـفه صديـقه الـناقـد الذي كـان قد
أهـــــداه روايـــــتـه اجلـــــديـــــدة; فــــرح
بـــــالــــهـــــاتف ظـــــانــــا أن صـــــاحــــبه
عـــســــاه يـــبــــدي رأيـــا في الــــنـــاقــــد
لـكـن الـنـاقـد بـعـد ألي وطـول روايـته
حديث يـدعوه إلى مـحاضرة يـلقـيها

عن شكسبير!
WOÝR   U —UH

ـفـارقات لـقـد قـهقـهت طـويال لـهـذه ا
ولــهـذا اجملـتـمع ـفــجـعـة ــؤسـيـة ا ا
لكنه يشح طرك ببذيءالقول الذي 
شح بـخـيل عـلـيك بـالـكـلـمـة الـطـيـبـة
ضــاع في الـــتـــرب خــاتـــمه! وإنـــهــا

لضحكة أشد مضاضة من البكا.
اريت صـديقـا مجـلة فيـها مـقالة مرة
وانا ضن باطالع اآلخرين على لي
واذا به قــلب صــفــحـاتــهــا مــااكـتـب
يـصفـر مـتـعـجـبـا مـطـريـا..ظـننت أن
صـفـيره إعـجـابـا بالـذي كـتبت واذا
به يريني مقاال ما كان لي! لقد كانت

( خـيبـة أدبيـة). ثم هذا
الــذي يــقـطع الــســمــ
أحملـــادثـــة بـــيـــنـــهـــمـــا
أحـــــدهـم مـــــســـــلـــــمــــا
ويـــــظل هـــــذا عـــــلـــــيـه
الـــــســــمـــــ بــــعــــد رد
الـسالم ســاهـمــا كـأن
األمر ال يعنيه كأن ما
كــان يــواصل حــديــثه

معه!
وذلك الـــــــشـــــــيـخ في
(رجـل فـي الـــــــزقــــــاق
طره الضيق) الذي 
االطــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــال
فــيــتــرك بــاحلــجــارة
كتـابه على األرض ال
هو يلـوي على شيء
الــذي امـضى عــمـره
كـــــلـه بـــــحـــــثـــــا عن
حـقائق احليـاة فما
وجــدهــا بـــعــد هــذا
العـمـر الـطويل في
الــــــــقـــــــراءة وال في

احلياة!
الزوج في ( صقيع) الذي اكلت عمره
يـتـعـرى في غـرفة الـسـنـون وعـمـرهـا
وزوجـــته كل فـي زاويــة وركن نـــومه
فـمـا أثارته البـس نومـهـمـا تـغـيـيرا 
بل إبتسـامة باردة برودة وال اغراهـا
مــشــاعـــرهــمــا بــاهــتـــة كــايــامــهــمــا
وتـركــا الــغـرفــة كل في يــتــبـادالنــهــا
ــــطــــبخ كي تــــعـــد هي إلى ا طـــريـق
وهـو إلـى مـكـتـبـته مـطـالـعـا الـفـطـور

جريدته!
اضــمــامــة جــمـــيــلــة ورائــعــة من
بـلغـتـها الـقصص الـقـصيـرة جـدا
الــتـي تــعـــيــد الــراقـــيـــة اجلــزلـــة
لـالذهــــان كــــتـــــابــــات أصــــحــــاب
أوَلــــيـس األســــلـــوب األســــالــــيب
ـبـدع ونـسـخة صـورة من صـور ا

منه?

ـعــوقـات الــتي اعـتــرضـتك { ومــاهي ا
في اصدار هذه الكتب ?

-مثلـــما هـو معلوم ان اغلبية تلك
ـــؤلــفــات اعــتــمـــدت فــيــهــا عــلى ا
الــذاكــرة الــشــخــصــيــة جملــايــلــ
ـة قـريـة ـا يـتـعــلق بـجـر سـواء 
صوريا  او من عاصر القائد هرمز
مـلك جـكـو لـذلك الـيت عـلى نـفـسي
لــــقـــاء اكـــبـــر عــــدد من الـــشـــهـــود
ــعــلــومـات واجملــايــلــ خلــروج 
دقيـقـة كـديـدن الـبـاحث في تـقصي
احلـــــقـــــائـق وابـــــرازهـــــا مـن اجل

انــــصـــاف  تـــلك الــــشـــخـــصـــيـــات
والوقائع .

{ وهل لــقـيـت هـذه الــكــتب اصـداء في
شهد الثقافي ? ا

- بالتاكيد هنالك الكثير من االصداء
الـتـي حـظـيت بـهــا عـبـر ابـرازهـا في
فضائيات كردية  وسريانية  وهنالك
ــــــــــعـيـة الـقـائـد مـقـاتـلـ كــانـوا 
هــرمـز مـلـك جـكـــو طــــــــلـبـوا اعـادة
طـــبـع الـــكـــتـــاب الـــذي اصــــــــــدرته
بــالــلــغـة الــكــرديــة  لــغـرض االطالع

عليه.

وصفي الرديني يتحدث لـ (الزمان)

ترجم غالف الكتاب غالف الكتاب ا

غالف اجملموعة


