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كتب الئكة الفتتاح ا تقام يوم غد االثن احـتفالية تشهدها قـاعة نـــــــــازك ا
ســـــــتـشـار مـاجد ـركـز االسـكنـدريـة لـلـتحـكـيم الـدولي بـرئـاسـة ا االقلـيـمي 

االمير. 
وقالت بطاقة دعوة تلقتها (الزمان) امس ان (احتفالية تبدأ في الساعة السادسة من
الئكـة الـكائـنـة في منـطـقة الـكرادة مسـاء االثن  16ايلـول اجلـاري في قاعـة نـازك ا

داخل بعد فرع مستشفى الراهبات).
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اضي ع ا

عــراقي الــروح حــضــور مــفـرح
طـيبة مـتنـاهيـة حيـوية مـنجزة
وانــــغـــمـــار كـــلـي في فـــضـــاءات
ـــســــرح دراســــة وتـــدريــــبـــاً  ا
تــــمـــثــــيالً واخــــراجـــاً كــــتـــابـــة
وتـرجـمة وحـضـوراً بهـيـاً فاعالً
ـــهـــرجـــانـــات والـــلـــقــاءات في ا
احمللية والعربية واشرافاً جدياً
عـلى اطــاريج طــلــبـة الــدراسـات
العليا في كلية الفنون اجلميلة 
ورأياً ال يستغـنى عن تصويباته
الــدافـعــة في ايـة نــدوة او جلـنـة
فـنيـة ومغـامرة دائـمة ألصـطياد
سرحية  احلديث في الظاهرة ا
شـــجـــرة عـــمالقـــة في بـــســـتـــان
ــســرح الــعــراقي والــعــربي ... ا
ـــســـرحـي اســـتــاذ انـه الـــرائــد ا
االجــــيــــال   شــــيـخ اخملــــرجـــ
واجملـربـ الـعـراقــيـ  الـفـنـان
علم الكبـير سامي عبد الكبيـر ا

احلميد . 
ـرة االولى شـرفـني بـرؤيـته في ا
مـــشــاهـــداً في احــدى ابـــداعــاته
الــتــمــثــيــلــيــة فــجــذبــني اداؤه
وبهـرني سحـر حضـوره الطاغي
... ومن ثم تـــلــمــيــذا عـــلى يــديه

ت يفـتح مغاليق صندوقنا الكر
الـصــوتي  ويـنـظم انــهـمـار نــعـمـة
ـرتــبـكـة لم الـكــلم عـلى شــفـاهــنـا ا
يــرهــبــنــا بـســطــوة اســتــاذيـته او
يـشعرنـا بثـقل برنـامجه الـتعـليمي
بل كـان صـديـقـاً الـيـفـاً في حـلـقـتـنا
وعطوفاً يـحيل زمن احملاضرة الى
ـتـعـة ولـكن شـرط فــضـاء لـلـعب وا
عـرفة حـتى كنـا ننـتظر الـفائـدة وا
ــشـــتــاق مــوعـــد درسه بـــلــهـــفـــة ا

ونتمنى لساعاته ان تقيم . 
وثـالــثــة يـخــتــارني احلظ ان اكـون
ـــــثـالً في عــــــمل مــــــســـــرحـي من
اخـراجه  واكـتـشف فـيه شـخـصـية
ــثــقف والــعــالم اخــرى الــفــنــان ا
ــفــكــر يــقـود اجلــلــيل وتــواضع ا
التجارب اليـومية بدون استعراض
ـا بـهـدوء وحـكـمـة  وضــجـيج وا
وانـفتـاح كـامل لـلعـقل والـروح على
اية مالحظـة واردة  ومن اي عضو
في الــفــريق الـعــامل مــهــمــا كـانت
جتـربته الـعمـرية ومـكانـته الفـنية 
يـسـمـعـهـا  يـتـاًمـلـهـا  يـحـاورهـا 
ويـــــجــــرب صـــــحــــتـــــهــــا في ارض
الـتجـربـة لـكـنه يـنـقـلب كـائـنـاً اخر
اليــشـــبـــهه ابــدا  يـــهـــدر انــفـــعــاالً

واحــتــجـاجــاً حــ يـبــتــعـد قــانـون
التجربة اليومية عن مسارات عُرْف

سرح وقوانينه الثابتة.. ا
ـــثـالً مـــعه في جتـــربـــة ورابـــعـــة 
مسرحـية من اخراج الراحل الـكبير
(( ابـــــراهــــيـم جالل ))  واقـــــرأ في
سِفر جتربـته الغنية عـنواناً جديداً
ـــمـــثل في تـــصـــوفه فـي الـــتـــزام ا
وانـضـباطه بـأخالقـيات ولـزومـيات
ـــســرح في احــتـــرام شــخــصــيــة ا
ـمـثل الـفـنـان في احلـاحـه  يـسأل ا
االخـــــــريـن رأيــــــهـم بـــــــتــــــوصـالته
واجـــــــراءاتـه  وفـي مـــــــحــــــــاوالته
ـضـنــيـة لالقـتـراب مـن شـخـصـيـة ا
الـدور بــشـكل يـخــاصم الـنـمــطـيـة 

ويفر صوب جتليات االبداع . 
صادفة وخامسة تـكافئني جنـمة ا
واتـشـرف ان يـكـون الــكـبـيـر سـامي
ـــثال عـــنــدي في عــبـــد احلــمـــيــد 
جتـربة مـسـرحيـة اتـولى اخراجـها

 –اعود للحديث عنها بعد قليل –
وفي جـــمــيـع هــذه احملـــطــات كــان
ـعــلم  هــو ذلك االنـســان الــرقـيق ا
تشبث تواضع والطفل الكبير ا ا
بكل الـتقالـيد التي ارسى داعـائمها
ـسـرح الـكـبار بل الـصـلـبـة سدنـةُ ا
ويــزيــد عــلـــيــهــا من فــضل حــرصه
انه وحـركته الكثير ... وطيبته وا
فــــيه روح ((ســــاكس مــــنــــنــــجن ))
وتــلـــقــائـــيــة ((انـــدريه انـــطــوان ))
ودكـتــاتـويــة وابــتـكــاريـة (( ادولف
ابـيـا )) وجــنـون (( ارتـو )) وفــنـيـة
وحـلم (( كـوردن كـريج )) وسـحر ((
ديــــفـــيــــد بالســــكـــو )) واخالقــــيـــة
ومــنـهــجــيـة ((ســتـانــسالفــسـكي ))
واسـلـبـة وشـرطـيـة (( مـيـرخـولـد ))
وثــــوريـــة ((مـــاكس رايـــنـــهـــارت ))
وتـــعـــلـــيـــمــــيـــة واســـتـــفـــزازيـــة ((
بـسكـاتور)) ومـلـحمـية (( بـريشت))
واحالم مـــســرح الـــطـــلــيـــعـــة فــيه
خـصــوصـيــة سـامي عــبـد احلــمـيـد
ـــســرحـــيـــة  وعـــبق عـــراقــيـــته  ا
ثـقافـته بـحثه واسـتـمراريـة حتديه

الشاب ابداً ...
عـجـلـة تـدور عــلى الـدوام اليـقـتـنع
ــا يـكــتـشف والتــأتــيه الـســعـادة
بالـذي ب يـديه  اليثـبت على حال

واحـدة هي تـميـمـة تمـيـزه مخـرجاً
عن اقرانه ومجا يليه مغامر يرمي
بنفسه في جلة بحر التجارب وكأن
(( النفّـري )) يصرخ به (( ... ان في
ــغـــامــرة شـــيــئـــاً من الــنـــجــاة )) ا
ـا الـذي التـرهــبه الـعـواقب ابـداً ا
يشغل فكره ويستحوذ عليه هو ما
يـفــوز به من شــعــور هـائـل بـالــلـذة
والــراحـــة وجتــدد الــطـــاقــة وهــو
ـعرفة فضاءً بكراً  يجوس بعصا ا
تــلك هي سـعــادته الـكــبـرى وكـاني
أسـمــعه يـهــتف بـطــلـبـتـه ومـريـديه
((النتائج  تأتي الحقاً )) لذلك ترى
ناهج التنوع والتجوال في ارض ا
وفـضـاءات الـعـرض مـيـزة واضـحـة
ــســرحــيـة في اطــيــاف جتــربــتـه ا
واالنتقال من لون الى اخر يعاكسه
ــيـاً او ويــشـاكــسه فـمــرة نــراه عـا
عـربيـاً واخـرى عراقـيـاً معـاصراً 
او راحـالً جــــهـــة الــــتــــراث وتـــارة
تـصـادفه واقــعـيـاً صــرفـاً  واخـرى
يـفاجـئك طـليـعيـاً وجتـريبـياً  يـشد
سرح ويهز ثباته عرش معمارية ا
واســـتـــقــراره يـــقـــدم جتـــاربه بــ

احـضـان اجلـمـهـور او في مـطعم 
... وحتى في بيت عراقي قد

هــــو مــــنــــقـب مــــســــرحي  تــــؤرقه
مـسـؤولـيـته الـوطـنـيـة والـثـقـافـية 
يـحـركه وعــيه وثـقـافـتـه الـشـامـلـة 
وتــــقـــــوده ســـــحــــرة الـالقــــنـــــاعــــة
واالطمئنان .... يكون اجلواب نعم.
هـو مـرتبك مـلـتـهب تتـقـاذفه مردة
اخلـيــارات وسَـعالة الـقـلق وتـنـهك
دماغه الكـر اسئلـة كونيـة محيرة
? واالجـــابـــة ايـــضــاً نـــعم ... وذات
ثالً اخلصلة تمارس فعلها عليه 
حـ انــدمـاجه بــهـذه الــتـجــربـة أو
تلك مع هذا اخملرج أو ذاك الشاب.
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وتنفـتح ع السؤال عـلى سعتها 
ـثالً مع من حـ يـرتـضي الـعـمل 
يـــــــخــــــــتـــــــلـف مـــــــعـه في الـــــــرؤى
والتـصورات والـتوجه واليـشاطره

نهج ...  االختيار وا
هــكــذا هــو سـامي عــبــد احلــمــيـد 
ـارس وكــانه يـريـد ان يــظل طـفالً 
ارس بـراءته ولـعـبته وبـسـاطـته 

تــعــلــمه وتــعــلــيــمه  دون الــقــبـول
بسلطان الرضا  شارة االستاذية 
بـــريق الـــنــــجـــومـــيـــة  وإغـــراءات
الــتــســيــد بــديالً عن كــنــوزه الــتي
يـــدرك هــو قـــيـــمــتـــهـــا ويــقـــدرهــا
االخـرون حق الـتـقـديـر هـو يـرفض
صـــوجلــــان االحـــتـــراف وقــــبـــعـــة
االدعاء ويرحب بسجادة الهواية .
لم يـؤكـد يـقـيـني هـذا فـقط اقـتـرابي
ا ثالً وا منه متـابعاً وتلـميذاً و
تــشـريـفه لي ان اقــوده مـخـرجـاً في
ــســرحــيــة  واحــدة من جتــاربـي ا
الــتي حتـــمل عــنـــوان (( ابــحــر في
سرحي )) لصالح احتاد ا العين
الـعـرب مـركـزه بـغـداد انـذاك الـتي
رافــقـتــني فــيــهـا د. عــواطف نــعـيم
ـثـلة والـفـنان (( كـاتـبـة للـنص و 
صـفـوت الـغـشم )) من الـيـمن مع د.
ريـاض شـهيـد من الـعـراق. في هذه
الــتــجـربــة عــلـمــني د. ســامي عــبـد
ـمــثل عـلــمـني الـكــثـيـر احلـمــيـد ا
وفـاجــأني بـاالكـثـر ... في تـواضـعه
اجلم وهــو يـســتــقــبل مالحــظـاتي
وطـروحاتي بـرغم انـشغـاالته التي
اعـــــــرف واقـــــــدر  وهي عـــــــديــــــدة
ومـتـشـعـبـة وال تـفـوتـه مـحـاولة ان
يـزخرف سـلـوكه الرائع هـذا بـفرحه
وثــنــائه عـــلى مــا اتــوصل واجنــز

على مانتوصل وننجز . 
ـيــتـني خـجالً عـنـدمـا وغـالـبـاً مـا
يــبـكــر ويـســبـقــني بـاحلــضـور في
صــبــره عـــلى طــلـــبــاتي الـــكــثــيــرة
وصعـوبتـها واصـطبـاره على حدة
ـناخ التمـوزي  في القاعة وقسوة ا
الـتي شــهـدت جتـاربــنـا الـيــومـيـة 
قــاعـة تـدريب في الــطـابق اخلـامس
سرح  من مبنى دائرة السينما وا
الــكــائن في مــنـطــقــة الـصــاحلــيـة 
نـصور ميـليا  كانت مقابل فـندق ا
هـذه الـقــاعـة مـخــزنـا لالزيـاء وفي
وضـعـهــا احلـالي يـنـعــدم فـيـهـا اي
مـصـدر لـلـتـكـيـيف  بـحـيث تـصـبح
ـقـالة الـكــبــيـرة تــمــتص مـصل كــا
طـاقـاتــنـا وتـشــوي اجـسـادنـا دون
شفقة او رحمة  لـكنا نصر ونعاند
 نــسـتـحم بـعــرق الـتـدريب جنـفف
قمـصانـنا ونعـاود التـجربة بـرغبة

ــضي في اشــد وطــاقــة اعــلى  و
طــريق مــخــاطـرتــنــا الــشــائك مـرة
يـظـلــلـنـا الـصــحـو والـهـدوء ومـرة
اخـرى تلـبـد الغـيـوم عربـدة الريح
واصـطـفاق بـوابـات الرعـد والـبرق
وحــرائـق الــزالزل  حــتى انه هــجم
ـرات يـصـرخ (( .. عـلي في احـدى ا
بــابــا اني عــمـري  68 ســنـة وانت
تـريـد مـني اشـتــغل بـطـاقـة شـبـاب
انت تعرف شـنو معنى  68 سنة ))
ابـتسم واجـيبه بـحمـاسة تـضاهي
حــــدة غـــضـــبه ((انـي مـــامـــســـؤول
كــمـخـرج اطـلب مـنك ان تـنـجـز هـذا
اجلـزء من الـديـالـوج كـمـا اتـصـوره
أنـا وبــنـفس الــدرجـة من االنــفـعـال
واحلـيويـة واال يصـبح ال مـعنى له
أنت  تعمل مـعي االن الشاب سامي
عـبـد احلـميـد ولـيس الـشـيخ سامي
عبد احلميد)) .... يحدق في وجهي
ـا يـسـمع وهـو يـلـهث مـتــعـجـبـا 
يــبـتــسم يــلــوح بـيــده في الــهـواء
ـكان يـتـحرك  يـتـوقف يـدور في ا
قالة الفـرن ثم نواصل التدريب ا
ـطـلـوب بـطـريـقـة ويـنـفـذ الـواجب ا
تـعجـز عنهـا قوة الـشبـاب .. أصفق

طــــويال  .. طـــــويال  له. تـــــكــــتــــفي
التـجربة بـالزمن الذي خـصص لها
ــهـا في  نــسـتــقــبل دعـوة  لــتــقـد
ــســرح االردني تــفـوز مــهـرجــان ا
ـــســرح بـــاحلـــيـــاة عـــلى فـــضـــاء ا
ـلكي ركـز الـثقـافي ا الـدائري فـي ا
وحتقق جناحا متميـزا ويستقبلها
اجلـمـهـور بـاحـتـفـاء كـبـير يـعـتـلي
ـسـرح .. ثـنـاء .. عـنـاق .. خــشـبـة ا
اطـراء .. وابـتـسامـة فـرح وانـتـشاء
تـزينّ وجه د. سـامي عـبـد احلـمـيد
أحــدهم يـسـأل مــداعـبـاّ (( تـريـد أن
تـقتـل الرجل? )) وأخـر يـحتـضـنني
مـهـنـئاّ يـقـول:  ((في هـذه اللـيـلة لم
نــــر ســــامي عــــبــــد احلــــمـــيــــد ابن
الــــســــنـــــوات الــــتي تــــقــــتــــرب من
ــســنــا فـيه روح ــا  الــســبــعـ ا
ـسـرح الــشـبـاب وهي تـبــدع عـلى ا

حياة تتجاوز التوقع)).
وعلى جـناح حـلمـنا العـنيـد نحلق
صــوب مـهــرجــان الـبــحــر االبـيض
توسط في مدينـة ( كونفر سانو) ا
جــنـوبي ايــطـالــيـا تــلـبــيـة لــدعـوة
ذكور ... هرجان ا موجهة لنا من ا
هــنـاك أطـبـقت عــلى د. سـامي عـبـد
احلــمـيــد مـشــاعـر مــتـضــاربـة هي
مزيج مـن اخلوف والـتردد والـقلق
ـضاعف واالنـفعال من التـحسب ا
ـــفـــاجـيء وحـــتى دون ســـبب أو ا
ــراقب لـكـني وحـدي مــبـرر يـقـنع ا
فجّر لهذه العواطف أدرك الدافع ا
ـسؤولـية مـنهـا الشـعـور العـالي با
وهـو يـلتـقي جـمهـورا غريـبـا يقف
بـيـنه وبـيـنـهم حـاجـز الـلـغـة كـذلك
كــانت جــمــيـع تــدريــبــاتــنــا جتـري
اســتـعــدادا لــلــعـرض عــلى مــسـرح
تـــقـــلــــيـــدي (( مـــســـرح الــــعـــلـــبـــة
االيـطـالـيـة)) كـمـا حـصل في عـمان
أما االن فان العـرض سيكون وسط
ـة تـعــود كـمـا أعـتـقـد كـنـيــسـة قـد
لـلـقـرن الـثـامـن عـشـر وأنـا اخـترت
شــكل الـعــرض بــعـيــدا عن مــسـرح
الــعــلــبــة االيـــطــالــيــة الــذي تــدرب
واستـعد له د. سامـي عبد احلـميد
سرح الدائرة ا ضمن تقنـية ا وا
اي ان اجلــمـهـور يـحــيط بـالـعـرض
مـن جـمـيع جـوانـبه وهـذا يـتـطـلب
مــنــا تـدريــبــاً جــديــداً من الــصـعب
توفـيره بـالعـجالة الـتي نحن فـيها
مثل د. سامي وجهداً اضافياً من ا
ً الـذي عـلـيه عـبـد احلـمـيـد حتـديـدا
يقع ثقل العمل بالكامل يجب عليه
وعــلى صــفـــوت الــغــشم وعــواطف
نعيم ان يتوجهوا في االداء تنفيذاً
لـلـميـزانسـ الـذي وضعـته بـحيث
يـــرضـي اجلـــمــــهــــور في جــــهـــاته
كان العرض االربعة التي حتيط 
من جانبي كـمخرج احـتاج فقط من
ســــاعـــتـــ الى ثـالثـــة هي فـــتـــرة
الــوقت الالزم لــلـتــدريب الجـعل د.
سامي وبـقيـة الفريق يـتمـكنون من
ــكــان الـــســيــطـــرة عــلى وحـــدات ا
اجلـديدة ويـألفـونهـا ولكي اطـمئن
د. سـامي بـاحلـلول الـسـريـعـة التي
ناخ توصـلت اليهـا  لكن حـرارة ا
ـكــان اجلــديــد وشـكـل الـواجب وا
الـذي يــنـبــغي ان يـنــفـذ بــالـضـبط
وتـــأزم د. ســامـي حــال دون اجنــاز
ـا حـدى هـذا االجــراء الـضـرورة 
بي أن أطلب منه والـسيدة عواطف
واالخ صـــفـــوت الـــغـــشـم الـــعــودة
لــلــمــكــان الـذي نــقــيم فــيه  كــســبـاً
لــلــراحــة وان يــلــتـحــقــوا بي قــبل
الــعـــرض بــســاعـــة واحــدة الجــري

الالزم . 
يــتـــبــخــر الــوقت ســريــعــاً  جنــري
تدريبـاً خاطفـاً على الربع االول من
الــعـرض بــشـكل فــعـلي امــا بـقــيـة
االجـزاء فــتـوجــيـهــا بـالــكالم فـقط
واالعـــتــــمـــاد عــــلى مــــا اجنـــازه
ســابـــقـــاً هـــذا مـــاســـمـــحت لي به

تاح واجلمهور فسحة الوقت ا
الـــذي داهــمـــني فــجـــأة والــذي
ــكــان كــمــا صـــار يــتــصــرف بــا
كان الذي كنا يشتهي ويرغب ا
قـــــبل قـــــلـــــيل نـــــحن اســـــيــــاده

الفعليون ..
WIK   «—uÝ

ال ادري بـاي الـكــلـمـات تــمـتـمتُ
بـــــوجه د. ســـــامـي اخـــــفف من
ســورات قــلــقـه واغــادره الجنـز
واجــــبــــات اخــــر ... حتـــ دون
قــــصــــد مـــنـي بـــ الــــلـــحــــظـــة
واالخرى التفاتات مرتبكة جهة
الــــزاويــــة الــــتي كــــان يــــعــــنف
مــحــيــطـهــا بــتـلــويــحــات يـديه
ويـــهــرس ارضــيـــتــهـــا بــغــضب
قـــدمــيه .. بـــلــغــة الـــبــرق اخــتم
تــوجـــيـــهـــاتي االخـــيـــرة عـــلى
االضـــــاءة فـــــضـــــاء الـــــعــــرض
وجـلـســة اجلـمـهــور اعـود الـيه
ســــريــــعــــا لــــكن ((عــــواطف)) و
((صـفـوت الـغـشم)) يـنـصـحـاني
ـنع بـعــدم الـتـحـدث الـيه وان 
اي احد االقتـراب من حضرته ..
اشـــعــر بـه كــأنه مـــرجل يـــفــور
سـيكـارة تؤرث لـسـيكـارة يروح
ويجي وكـانه يهاتف بـخطواته
كـل االرواح الــتـي تــســـكن رواق
الـكـنـيـسـة يـسـتـدعـيـهـا يـطـلب
عـونهـا يتشـبث بـاطار الـنافذة
هو االن يسـتنجـد بقوى غـيبية
واصـدقـاء مـجـهـولـ اهـو نوع
من الــصالة خـاص مــا يـتـوسل

ويفعل ?! 
الــــعـــرض يـــحـــ وقــــته أُقـــبل
((عواطف )) وكـذلك (( صفوت))
اركض بـــــــاجتـــــــاه د. ســـــــامي
احتـضـنه واشد عـليه وال ادري

فيدة نطقت ... بأي الكلمات ا
حلـظـة االمـتـحـان االن تـبـدأ ذي
فـواصل العـرض تسـلم بـعضـها
للـبعض بـضبط وتـأثيـر يكشف
د. ســــامي عن طــــاقــــة ادائــــيــــة
هـــــائــــلـــــة طـــــاقـــــة ضُــــغـــــطت
وضُـغـطـعت لم تـقتـنع بـحـيـزها
فــأنـفـجـرت بــشـكل مـدهش ادى
بـصـورة كـمـا لم يـؤد مـثـلـهـا من
قـبـل حـيـويــة مـفــاجـئــة وخـفـة
شــابه حــضـور طــاغ تــصــويـر
مـبـدع جـسـد وصـوت يـهـدر في

كان والزمان ... ا
االن الـنــهـايــة تـعــلن ضـربــتـهـا
يندفع اجلمهور يهتف بعاصفة
من الـتصـفيـق الفـنان االيـطالي
(( جــيـــنــو الكـــابـــوتــو)) مـــديــر
ـهرجـان يهـجم عـلى د. سامي ا
عبـد احلميـد يهبط عـلى قدميه
ثم يــنـــهض ويــقــبـــله من رأسه
وسـط مـــشـــاعـــر الـــفـــرح الـــتي
بـــالـــدمـــوع خـــضــــبت حلـــيـــته
الـتــصـفــيق يـســخن ويــشـتـد ...
قـامــة د. سـامي تـطـول وتـطـول
تـتـجـاوز طابق الـكـنـيـسة االول
ثم الــطــابق الــثــاني يــتــســربل
بـقـفـطـان االبـداع الـهـائل الـطول
والــهــيــبــة والــنــضــارة تــتــسع
ـعـلم دائـرة الـتـصـفــيق وقـامـة ا
ســـامي عــبـــد احلــمــيـــد تــرتــقي
وترتقي تتجـاوز برج الكنيسة
ومن هــنـــاك من الــعـــلــو االعــلى
يـطل علـيـنا وجـهه الـطفل بـأشد
حـاالته اشـراقـاً وانـتـشـاءَا يـهـز
رأسه مـحـيـيـاً تــتـنـاثـر من تـاج
رأسه االبـــــــيض زهـــــــور عــــــلى
هــامـات احلــضـور حتــيـةً وعـلى
مـــبــنـى الــكـــنــيـــســـة احــتـــرامــاً

... وشكراً

ثل وباحث مسرحي {  مخرج و
{  مؤسس ورئيس محترف بغداد
سرحي. ا

سامي عبد احلميد مع زوجته فوزية عارف وابنته اسيل 


