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كأنها ! كأنها هودج ٌتهدج على جمل الذكرٌات! كتبنا وما كتبنا .... ألحلة

ور، نصٌحة من سٌدة البغاٌا ي فً معبد عشقً ، وفً حانة أصلّ يُ  ُمّتبتلٌ 

تحمل عرش الرب  مالئكة ثمانٌةتنتظر هبوط ( نكُ )كأنها بٌضة فً ! المقدسات

حٌث  ، بابل اول ارض وطأها هللا، لٌبلبل عقلها الجمعً فً معمورته! من جدٌد

أنبتت  اًال وٌنثر سكانها بذور! للسحاب، ٌخربها الرب أول ناطحةبرج بابل الحلة 

. أور سومر العراقور، وأالبشرٌة جمعاء، فكل الدنٌا من بابل، وبابل من   

ثعلب دجاجة وفً عٌنً عشاقها ، وفً عٌن الالحلة كأنها فً عٌن الذئب فرٌسة

. كأنها القدس فً عٌون العواصم...  السماوت تأهلها مأساة وحلة من ثرٌاو

الحلة كأنها فً خٌالً امرأة غجرٌة عاشقة ٌتطاٌر شعرها وتدفعها الرٌح الى 

تعدو فً صحاري غربتً، ذابلة عٌونها ( كحٌلة)أعماق المحٌطات، كأنها مهرة

ذابلة شفاهها فوق خفوتها، تصهل فً روحً، العراق فً عٌن  فوق شفاهها،



أٌها الرب أفقأ عٌن الحاكم حتى ٌخرج العراق من ! الحاكم أصغر من ثقب بندقٌة

!!ثقب بندقٌة   

م وٌأخذنا انا  ي عباس غٌأتً عمّ ، و صٌفٌة أربٌعٌة كانت ، فً كل عطلة 

 ما  الَل  حٌث كانة لتسلًل ،والنجف وأختً ل ٌارة الحلة بعٌدا عن اجواء الشامٌة

والسبب انه أحب بنت عمه، لكن لوقوفه ضد احد المتهورٌن من  !  باًال اع

ألهل الشباب الٌهودي فً الشامٌة، واعتدائه المتكرر على القٌم ا خالقٌة 

شٌنة، لكونه من عائلة مُ فً افعاله ال ىكان ٌتمادفلقد لفرات ا وسط ا

لقد تحدى هذا  .ةفً دولة نوري السعٌد المبادستقراطٌة ٌهودٌة لها نفوذ كبٌر را

جاهة الومال والجمال وبالالذي كان ٌتمتع " عباس غالم"ذات ٌوم المتغاوي 

المحاصٌل من عائلة كبٌرة تشتغل بتجارة ٌتحّدرُ  كما أنه.  مشٌخهفضالًال عن ال

هذا  لم ٌرعو .منطقة الفرات ا وسطالكبار فً  م ارعها ة ومن مالكًيال راع

تحكمة األعراف كانت ولكون المجتمع ٌومذاك . ولم ٌقبل النصائح دي الٌهو

غالم قتٌال بالقرب  اسعبّ  ردااُ ألماء ظ العشائرٌة اكثر من القانونٌة، وفً لٌلة

جن، ثم قدم الى المحكمة وكانت فً الحلة، حكم علٌه سُ  .من باب دارهم

وبحنكة ( ان الغبانذٌب)با عدام، لكن بعد مسك القضٌة من قبل المحامً الراحل 

عنه لتصدر المحكمة قرارها  ٌترافعَل  نْن أستطاع إة مشتركة من اطراف عدّ 

جلً عرفٌا من المهم أُ !! ذلك لعدم ثبوتٌة ا دلة ، لتقءته من جرٌمة الببرا

ال واج من بٌه فً الحلة، محلة الوردٌة، وحرم من أالشامٌة فرجع الى بٌت 

لقسم الذي ، إلت اماًال باوكذلك حبٌبته، لم تت وج  اًال حرّ  وهكذا عاش رجالًال . حبٌبته 

جاءت حبه تندبه فً غادر عّمً عّباس الدنٌا ف.  لحد وفاته أقسما فٌما بٌنهما ،

المهم كنت افرح  . الى دار حقها تبسنوات رحل رحٌله وبعد . ع ائه، ع ائها

راًال نظ كثٌرا حٌن أأتً الى بٌت جدي الذي ٌسكنه عمً عباس، فً محلة الوردٌة

ومن  مراهقةال صفحات ومغامرات سنمن  لما كانت توفرا محلة الوردٌة لً 

  .إغواء وغواٌات ن وات صبٌانه و

ّٟي طُس  ...الوردٌة ِٓ ثٙب  اٌزٟ رح١ظثبٌٛسٚد   ٜد اٌٛسد٠خ ٔغجخ ٌٍجغبر١ٓ ا٥ٌِّ

وطأت أقدامً أرض خرٌف أنْن ومنذ  .ٚاٌشوٓ اٌشاثغ ٔٙش اٌحٍخ حأسوبٔٙب اٌثالس

األحالم، غادرت نساء ٌقٌنً، وتلحفت بأهداب الصمت، أستجدي من الوردٌة 

أموء كهر ن ق من وراء ستائر كلماتً المجنونة والمدفونة ! بارقة ذكرٌات



ملهوفة روحً، و تكلهه )بالشهوات، أتقد كشمعة عرس فً أحضان لٌلة ال فة

ر ٌدق الباب همسات، فً ساحة   احد ٌطوق جسدي غٌر صدى مط!( أشبٌج

فً نهر الكلمات، برسائل ( صفصاف الشواطً)العواطف ترتطم اشجار الماء 

بٌضاء، كانت تحاكً نوارس فرات الحلة من صوبه الصغٌر الوردٌة، عن 

غ واتً المراهقة، وكبرٌاء العائلة، والطموح، أن أكون؟ أبحث فً أ قة 

لٌأخذنً لمكان محفور ( مبٌت غالٌث عكد شندي، ح)الوردٌة التً درست، عن 

بنت الحسن مكان على جفن الفرات الحلً فً  :وأرحل باألحالم ! فً ذاكرتً

توفٌة قبل العلوٌات الم ىحدغسٌل إقالوا أنه مكان ... صوبها الصغٌر، الوردٌة

لكنه مكان كان للتبرٌكات وللنذور تعتاش علٌه  ...سنوات خلت، والمات فات

نه مكان تجتمع حوله نسوة الوردٌة عصاري إ . رة الحالواحدة من النسوة فقً

ن س، وبخور ومعارج موخاصة الربٌع والصٌفٌة، شموع، وٌااألٌام الحالوٌة،

وصبٌة تمرح مابٌن الخصروٌة والجرف، والشارع  األدعٌة وتو ٌع خب  العباس

من  هناك بالقرب( اباتتجولن ٌالحبّ ! )المنحصر مابٌن بٌن؟ والمراهقات

( بداء البهاق)كثٌرا بسبب اصابته  البشرة بٌضَل أكان الذي ( األصهب عمران)

ٌوب، وهناك الى بٌر النبً أ( جدته ) وقٌل تشافى منه بعدما ذهبت به ... 

 وهو صاحب بلم!!اسابٌع فتشافى بماء البٌر وكررت هذا العملٌة عدةغسلته 

ٌاحلة ٌنقل الناس من والى الصوبٌن، فمتى ننشد للصوبٌن (  ورق صغٌر)

على حساب  مجاناًال  اًال نركب للن هة ذهابا ومجٌئ" سلوى"الفٌحاء؟ أنا وأختً 

وهو جد ( شندي السرحان)وهذا ( ديعكد شن)ومقابل بنت الحسن كان . عمنا 

 وجة شٌخ " مدٌنة"لرضا شندي السرحان بنٌن وبنات منهن،  .أبً من والدته 

 وجة الوجٌه المرحوم  "ةوأمٌن( "المرحوم عداي الجرٌان)ان عشائر البو سلط

مهدي محمد )عقٌد الشرطة المتقاعد والد كل من ، ( ة األسديمحمد أبو عجّ )

 مان قاسم مدٌرا للشرطة فً الحلة ، وغالب مدٌر عام كان الذي ( ا سدي

المخا ن العراقٌة والموظف  حقاًال فً السفارة العراقٌة فً العاصمة النمساوٌة 

هادي )المدرس القدٌر المؤمن المرحوم و فٌٌنا  مان حكم صدام حسٌن ،

والدة ، مهدي " د ل" وج أحد أخواتً، والثالثة ( هادي بطة)والملقب( األسدي

بشناشٌل  اًال ول البٌوت بٌتكان أ .م او د محسن غآلم وعبد الحسٌن وعباس غ

على الٌمٌن .  خارف جمٌلة ثم بٌوتات آل سرحانوباب كبٌرة خشبٌة منقوشة ب

( صاحب كٌكه)له صغٌرة فٌها بٌت ألحد اخوالنا من آل سرحان بعد بٌتٌن دخ 

الشغٌل نهارا والسكٌر لٌال، فً لٌلة قمراء، اراد ان ٌحلق فً سماوات هللا 



البٌضاء، مقلدا العباس بن فرناس األندلسً، لكنه هوى ارضا فرحلت روحه الى 

( لوري)وت وج ارملته أخوا هادي ،كان سائق سٌارة حمل ربها راضٌة مرضٌة،

فً  .مكة إلى ومن مناقبه أنه فً كل عام ٌذهب مع قافلة الحجاج الحالوٌة 

تكفٌه ذهابا ( عرق)سٌارته الحمل امتعة و هاب الحجٌج، وكان ٌأخذ معه قربة

وحٌن عودته ٌأتً الى عمً عباس . من التمر واألعناب طٌباًال  اًال وآٌابا،شراب

وروح  ، أبو خضٌر :  ًال ثم ٌخاطب عمً قائ... شرة لٌشربا نخب سالمته مبا

أما البقٌة  !وكان من الصادقٌن ! د حج صحٌح سواي وقربتً هذاابوك محّ 

واته وكانت اخ .فارق الحٌاة ثم فً آواخر أٌامه صار ضرٌرا ! فعلمهم عند ربً

أخوالنا آل سرحان، ٌقضٌن حفٌدات من  وهنَّن  (وأم غاٌب والحجٌة نوفه مدٌحة)

( الدربونة ) فً هذا الدخلة  . (طبخ،تنظٌف،ترتٌب)المن لٌةحوائج عمً عباس 

لشفتٌن عسلٌة العٌنٌن الرائعتٌن وردٌة ا كانت فتاة سرحانٌة شهباء، بٌضاء،

حٌن أأتً الى الحلة فً . ( جنان)سمها إ القامة كأنها غصن رمان رٌان اءشطب

 اًال  ٌخلورٌئب اًال طفولً يحباٌب، وكان غ للقاءات كنا نلتقً   ٌاراتً المتقطعة،

فالم المصرٌة خاصة ها مما كنا نرى فً األمن لمسات وهمسات صبٌانٌة تعلمنا

دور السٌنما الحالوٌة وخاصة  ، او حٌن نرتادفً بٌت عمً حٌث تلفا  حدٌث 

للوردٌة التً تنقلب اآلن جٌادا تركض فً  أقولماذا . الجمهورٌة الفرات او

أٌتها الوردٌة " جنان"أستحضرك ي ؟ ثٌر الذكرٌات الراكدة فً غربتمخٌلتً وت

رض الخصبة النخٌل ورائحة ا ( طلٌع)كأنك هذا الرٌاح الموسمٌة، بعبق 

الوردٌة أنت التً غرست روحً السٌدة أٌتها . المرشوشة بالماء عصرا 

جسد المنثورٌن كونً ثوبا م خرفا على مداخل الكالم، وأقتربً من ... منارة

كأنك فوق  ...لكالم كونً كالما على لسان البروقٌامدٌنة ا. على رٌح النسٌان

الواسعة  ...كالصباح ...المتكرر كصفاء المرأةا رض حجر أسود 

أٌتها المدٌنة الفٌحاء أنت مندٌل أبٌض ته ا ٌدهللا فً ...العالٌة كالهواء...كاللٌل

اعود الى عكد شندي عكد بٌت جدي حسون غالم الذي .... وجوا المدن اآلخرى

بٌوتات متتالٌة متراصة قسم منها بطابقٌن، وكانت أغلب ... مً عباسٌقطنه ع

سبتً تنك / بتك تانك س )وفً كل باب هناك ! المرافق الصحٌة تبنى فً السطوح

من قبل أخرى بٌن فترة ون ح تُ  وهو بالوعة لخ ن مٌاا التصرٌف الصحً (

اقٌة وسط سثم هناك . ( ن اح الطهاٌر)ُنسّمً واحدهم  ن احٌن مختصٌن بذلك

المٌاا تجري  .شتاءًال ( المرا ٌب)ٌاا ا مطار حٌث ل وميالعكد لتصرٌف ماء الغس

طائر  وجؤجؤ حاالوردٌة وبٌوتاتها كأنها جن .تصبَّن فً شط الحلة مباشرة ل



 ، تحته  للسماء من ٌصعدُ  نْن مَل ٌراها الرخ الخرافً جاثم على ا رض، هكذا 

فً قلب ذاكرة المكان، سطوحها كأنها شراٌٌن العشق ( اعكودهه)وأ قتها

هناك على بعض السطوح و .ٌغها، تشارٌفها ناصٌة غٌر مرتفعةمفتوحة، ت  

للدجاج ودٌكة الصباح الحلً الم عجة لبعض سهارى وسكارى اللٌل،  " نكُ "

 .ومطٌرجٌة بصفٌرهم وهشهم ونشهم على جوكاتهم الطائرة ! ومنهم عمً

عن عمً عباس ( د ل السرحان)تًتحكً جد... ( عنتر)لقب اتذكر احدهم يُ 

ًّ : عنه  تقول فً شبابه، وكان قائد مجموعة الشبٌبة الورداوٌة  اًال كان وكٌحا وشق

 حٌُث أسلحتهم صوبً الحلةصبٌة وشباب بٌن  العراك ماخالل صو ت وجو ت 

ٌّة ها ٌج أ عض العصً والحصى وثّمةَل بوك اوي المعاجٌل وال النخوة وإثارة الحم

فٌأتً قسم ! لٌس معهم اًال اذا ٌوما أنه موا نعرف ان عباسجّدتً تقول  .والف عة 

فٌف ع مشمرا عن ( ٌعباس ما جاك الخبر؟)ما وهم ٌه جونحشّ منهم راكضا مُ 

ساعدٌه وٌعطً للرٌح ساقٌه لٌلتحق مع ربعه، وحٌن ٌعلمون بقدومه ٌشتد 

ن ٌهربون خاسرٌن خاسئًف( ٌطردونهم )  ون أهل ذاك الصوبع مهم وٌطفّ 

فً بٌت جدي هذا حدٌقة !! هم......طببناهم للبٌوت ٌاحٌف ما نج)وهم ٌه جون 

جمٌلة فٌها شجرة رمان تعطً ثمرها فً كل فصل وتٌنة وشجرة كبٌرة لورد 

الرا قً العبق الرائحة وعند عمً عباس كلب كبٌر الحجم كأنه نمر بشعر كثٌف 

وأختً سلوى حٌث انا  اًال لونه رصاصً مابٌن الغامق والفاتح نأخذا صباح

مراجٌح،  حلٌقات، )لتسلٌةمن الخصروٌه كانت حدٌقة فٌها مالعب ل بالقرب

وكان هذا الكلب األلمانً الذي جلبه عمً الطٌار محمد حسن ( مساطب متحركة

م حٌن خروجه عصر كل ٌوم وفً اغلب  كان عباس غ.  ( وآٌ )له، واسمه 

صاحب المقهى  والبستان  األحٌان صباحا، ٌذهب مباشرة الى صدٌقة الحمٌم

ْ ثؼذ ّٚ٘ب ٠حزغ١بْ خّشرّٙب رحذ ع ّ٘بلتاٚوٕذ أس (حمود هجول)المشترك 

فٟ ثؼض روش٠برٗ ػٓ اٌحٍخ ٚأٍ٘ٙب   ػذٔبْ اٌظب٘شلبي .  ،ثشرمبيايأشجبس  ٜحذإ

١٘جزٗ ٚ شخص١خ ٘زا اٌشجً اٌّز١ّّيضح ا٢عشح ال أٔغٝ: ]]  َ ٚػٓ ػجبط غال

وأٔٗ أٔغبْ يٚٚلبسٖ  ف١ّب ٠شرذٞ ِٓ ِالثظ فٗرشثُ  ٚجٙٗ إٌٛسأٟ ٚجّبي

كنت اشاهد اطفال المحلة  . سحُ هللا اٌج١ّغ ٚأعىُٕٙ فغ١ح جٕبٔٗ [[.أعطٛسٞ 

وهو المعروف بلباسه من بٌته وهم ٌلعبون، بنات وبنٌن، حٌن ٌخرج عمً 

المتناسق، كل شًء فٌه مابٌن ا بٌض والبٌجً المصفر، سبحته الكهرب 

ب، كرٌم لحد فٌه بلون واحد، طوٌل، شامخ، مهً شًءوساعته الذهبٌه كل 



خضرة اللونٌن  ٌج م بحمرة، عٌناا بٌ ابٌض مشرّ  وجهه للعنة، وسٌم ،ا

. ٌذكرا الشاعر حامد كعٌد الجبوري  رقة واسعتان، كل شًء فٌه جمٌل، كما الو

) الممر الواحد، مقهى القدٌم ذي حٌن ٌأخذنً عصرا الى المقهى مقابل الجسر

بالقرب من جامع السنة،وهو من ( مقهى محمد الحاٌج)او ( اآلل عبك

جوارٌنهم، او خان محمد الحسن، اشاهد صبٌة المحلة ٌتركون العابهم، دعبل او 

كان قسم منهم ! كرة صغٌرة او ختٌله او توكً وغٌرها وٌصطفون على الجدار

ة فلوس مسك ٌدا لٌقبلها، وهو بهٌبته، فً ٌدا نقود من فئة خمسيٌركض ل

واقفة تنتظرنً " جنان"ٌن تكون لكن ح. منهم قطعة منها  كل واحد ٌعطً

عباس )ن عنً وكان أهلنا و   الوا ٌقول}  نا الشبٌه بعمً عباسلرؤٌاي وأ

نحوي ثم ٌلتفت ها حٌن تهم بتقبل ٌدا عشرة فلوس ٌضع فً ٌد{ ( ال غٌر

كنُت  يكنت افرح فً داخلً، لكن! ذٌبان سلم على خطٌبتك: مبتسما وٌقول 

لم أ لْن  ها تلك األٌام؟ أسماء بعض بٌوت الجٌران ٌامحال! خجالنَل ظاهرٌا، أوف

بٌت أبو حٌدر األخ األصغر لصكبان آل بشبوش السرحان، وهو مقابل  :اتذكرها 

ي ،ثم بٌت حربٌة أم الباقالء والطرشبٌت غآلم، بٌت محمد الحاٌج وأخوته

والد  وبٌت  ٌدان الخلف العالقا،بٌت سٌد صادق األحمر اللذٌذ،بٌت آل خن ٌر

بٌت أبن عمتنا كاظم  ...هكذا تسعفنً الذاكرة( أبراهٌم و فاضل)ورمان،نومً 

ولقد حدثنً فً لقاء لً معه فً عمان، الروائً المغترب الحلً الكبٌر  . باصً

. جٌران بٌت عباس غآلم ومن اصدقائه نحن من : برهان الخطٌب حٌث قال

نحن جٌران ومن : ان الكبٌر الحلً سعد الطائً وقالوكذلك حدثنً استاذي الفن

ٌتنا المقربٌن لبٌت عمك عباس غآلم، آي أنهم من سكنة الوردٌة، وكان ب

رفة ٌذكرها األخ حامد كعٌد طُ  .والد األم، جدنا عباس خضٌر حربة  بٌتل مالصقاًال 

سلذ ِٕٗ ِغجحخ وٙشة ٚح١ٕٙب جٍجٛا أروش أْ أثب حغٓ طُس : ٌقولالجبوري 

سأعٗ ضَغ ػٍٝ ٤ٔجبص اٌّّٙخ ثؼذ أْ ٞ اًا ٚ٘ٛ عبحش أػّٝ ٚطٍت صجٟأحذُ٘ 

ٚوٕذ أٔب رٌه اٌصجٟ اٌزٞ أعزطبع أْ ٠ج١ت ػٍٝ أعئٍخ رٌه اٌغبحش ( ػشلج١ٓ)

ِحّذ اٌضبثظ ساعً َُس اٌجٕذٞ ٚاٌٛصٛي ٌٍّغجحخ اٌّغشٚلخ فٟ اٌّؼغىش ِٓ لجً 

صٚج فٍُ ٠ؼطٖٛ ٟٚ٘ أساد ػٍٟ ا٤وشع اٌذ١ُِ أْ ٠ذ: روش ِأعبح دٚٞ .حغٓ غالَ 

ٌٗ  در٘جذ أِٗ ٌٍصٛة اٌىج١ش ٚخطت .دِبِخ خٍمزٗ ةأِشأح ِٓ اٌٛسد٠خ ٌّؼشفزُٙ 

ٔٙب إ .جً أخش فبرٕخ ال ٠غزحمٙب ٚٚافك أٍ٘ٙب ثؼذ أْ جٍجذ ٌُٙ صٛسح سفزبحًا 

١ٌٍخ اٌذخٍٗ أِزٕؼذ اٌضٚجخ ػٓ  .فٛافمذ اٌؼشٚط  غ٣َصٛسح ججبسٌُٙ أخزد 

ٚوبٔذ إِشاح فبضٍخ طٍت إِٙب  ا فٟرغ١ٍُ جغذ٘ب ٌٙزا اٌّذػٟ صٚجٙب ، أسعٍٛ



إرفمذ ِغ اٌضٚج اٌذ١ُِ ٚسثطٛا اٌضٚجخ ثحجً ٚشذٚ٘ب ٌغش٠ش٘ب  .ٌٚىٕٙب ظبٌّخ 

ٚرٍه  ث١ٓ راوشح ج١ٍّخ ِٚأعبح حض٠ٕخِب٘ىزا ٚ. ٚوّّذ فّٙب ٚأفزض ثىبسرٙب 

ّٟي ِثالًا صذلبء ُِٕٙ ٌؼّٟ أ. ِبْ وبٔذ أ٠بَ ران اٌض ِذسط  اٌججٛسٞ اْغبصٞ ثٕ

ٚاٌشبػش ِحّذ ػٍٟ  ث١ٕبْ،أثٓ ، اٌّؼشٚف فٟ ِذاسط اٌحٍخ اٌٍغخ ا٤ٔى١ٍض٠خ

َّْ عجبئش ػّٟ ػجبط . ِٙذٞ ِجبسن اٌّفىش ِحّذ ِٚحّذ حشثخ،  خبٌخ اٌطش٠ف أ

خٓ اال اٌززٕجٟ ال٠ذِحً ػجذ اٌج١ًٍ آي غالَ ٠جزبػٙب ِٓ ِحً ٚاحذ ثؼ١ٕٗ ٘ٛ 

ٚ ِٓ شبوش فشأغٛ ِٓ ِحً صذ٠مٗ أثٛ عالَ افاٌخّشح  أِب. عجبئش سٚثّبْ 

ٚصبحت ِحً ٌج١غ اٌّجششٚثبد  .ِزؼٙذ ٔبدٞ اٌّٛظف١ٓ فٟ ٔبح١خ عذّيح إٌٙذ٠خ 

 اٌّغزىٟ اٌؼشالٟ ػشقوبْ  . ٚوزٌه ِٓ ِحً حج١ت طشث١ٗ اٌشٚح١خ فٟ اٌحٍخ،

 ً .ِششٚثٗ اٌّفضّي  

رأر١ٓ ... وأٔه ثئش رّشٟ، رف١ض ػٍٝ جفبف راوشرٟرأر١ٓ ...ٌجٕبْ حج١جخ اٌصجب

وأٔه ػ١ْٛ ١ٍِئخ ثؼ١ْٛ اٌغشٚة، ... وأٔه عشة فشاشبد رصٕغ سث١ؼب ٌفصٌٟٛ

فأٌزفذ ا١ٌه  ...ِٚؼه ِٕبد٠ً اٌٛداع ئٟرأر١ٓ ٌٍمب.... وأٔه غشٚة ٍِٟء ثبٌغشثخ

شمخ اِشأح غجش٠خ ػب وأٔٙب فٟ خ١بٌٟ. اٌحٍخ ...اٌٛسد٠خ ...وأٔه ثٍٛسرٟ اٌغحش٠خ

( وح١ٍٗ)٠ٍخوأٔٙب ِٙشح أص. رذفؼٙب اٌش٠ح اٌٝ أػّبق اٌّح١طبد٠ٚزطب٠ش شؼش٘ب 

ا فٛق راثٍخ ػ١ٛٔٙب فٛق شفب٘ٙب، راثٍخ شفب٘ٗ. رؼذٚ فٟ فشاد٠ظ غشثزٟ

ٞ ػ١ٓ اٌحبوُ أصغش ِٓ ٚاٌؼشاق ف !ػشاقُس ٠ب ػشاق : خفٛرٙب، رصًٙ فٟ سٚحٟ 

. ثٕذل١خايِٓ ثمت  اٌؼشاقُس  فمأ ػ١ٓ اٌحبوُ حزٝ ٠خشجَ أ٠ٙب اٌشة إ. ثمت ثٕذل١خ   

 


