
Mon. 26 Sep. 2016 issue no 196فضاءات ثقافية8
االثنين 26 أيلول 2016 العدد 196

الفتى السومري جمعة الالمي.. يبحث  في بغداد عن قاتل حكمت الشامي

حتاربه  الذي   , ال�سومري  الفتى  انت 
فلم  نف�سك,  عرفت  الذي  احلانات,اأنت 
تخ�رسها,انت الذي اجتباك اهلل حبيبا ! هكذا 
يقدم  وهو  التميمي  توفيق  الكاتب  خاطبنا 
اجلل�سة  يف  الالمي  جمعة  الالمع  الكاتب 
التي عقدت له يف مقهى و كتاب بعد عودته 

اىل العراق . وا�ساف:-
كان  ال�سبعينيات  يف  �رساحه  اطالق  بعد 
جمددا,  ذاته  عن  يبحث  ال�سامي  حكمت 
وكانت  والتعذيب.  ال�سجون  م�سرية  بعد 
ت�سفيه  مل  عا�سها  التي  الدنيا  غري  الدنيا 
من  وغريها  العمال  وعي  يف  ال�سحافة 
تبديل روحيته التي ادمنت على حب العراق 
ثم وقع له حادث �سيارة جنا منه باأعجوبة, 
اخلليج  �سحراء   اىل  غادر   1977 عام  يف 
النظام  �سلطة  على  معار�سا  ح�سب  ان  ,بعد 
ال�سابق,وهو دور يجيده متاما لأنه معار�ض 
وا�ستعذب  بخنادقها  فاأ�ستاأن�ض   , بالفطرة 
تكن   مل  مبكابداتها.  وت�رسف  حكاياتها 
ممار�سة ال�سارقة ال �سفينة عائمة فوق حلم 
مملكة الي�سن , ومبرور اليام اخذ يعاين من 
ت�سمم الكلى الذي قلب حياته اىل جحيم ظل 
هناك ل�سنوات طويلة وعاد اليوم اىل مملكته 
اليوم بيننا وهو الذي كتب  الأوىل, فها هو 
والثالثيات  والي�سنيون  ال�سامي  حكمت 

وكتاب الكائنات وغريها.
عناء  جت�سم  خ�سري  حممد  الالمع  القا�ض 
ليلتقي  بغداد  اىل  الب�رسة  من  ال�سفر 
ب�سديقه الثري جمعة الالمي فقال: تعرفت 
ببغداد  الدباء  احتاد  يف  مرة  اول  اليه  
ا�سدقاوؤه  وكان   ال�سبعينيات  منت�سف 
بعد  والتقينا  العراق.  مغادرا  يودعونه 
�سقته  وا�ست�سافني يف  ال�سارقة  �سنوات يف 
واأكرمني كثريا كنا نرتا�سل �سوية ,والطبيب 
انا.  وكذلك  للعراق  العودة  بعدم  ين�سحه 
رمبا  منها  ا�سياء   من  متخوفا  جمعة  كان 
التي  او ل تعرفه! هذه املدينة  تنكره بغداد 
طبعه  جميعا,كان  منا  اأكرث  جمعة  يعرفها 
معه   وظل  ال�سارقة  يف  يراوده  وظل  حذرا 
لذلك  ا�سطرارية  حياته  كتاباته.  يف  حتى 
معظم  �سفة  وهي  وي�سطر  يحتاط  كان 
املهاجرين العراقيني يف اخلارج. وهو يعود 
ليجمع �سطر حياته الوىل مع �سطرها الثاين 
يف الغربة , اي مل يترباأ من اخطاء املا�سي 
الول  �سطرهم  غادروا  كثريين  عك�ض  ,على 

واكتفوا بحياتهم اجلديدة.
فقال:  ال�ساعدي  جا�سم  عبد  عبا�ض  د  *اما 
يف  كنا  يوم  اخلم�سينيات  منذ  به  عالقتي 
حياتية  عالقات  ال�سيوعي  احلزب  �سبيبة 

احلراك  منار�ض  كنا  وحزبية,  وثقافية 
الثورة  مدينة  اىل  الذهاب  مثل  ال�سعبي  
للم�ساهمة يف بناء امل�ساكن للفقراء. الالمي 

كان يل حالة ا�ستثنائية يف ال�سداقة
ومنذ بداياته كان يقراأ الروايات والق�س�ض 
احللة  �سجن  يف  زرته  الفقراء  عن  ويدافع 
النواب, وكانوا  ال�ساعر مظفر  وعرفني على 
حفروه  الذي  النفق  من  خروجهم  ينتظرون 
هويات  توفري  يف  ,و�ساعدتهم  ال�سجن  يف 
لهم بعد خروجهم واذكر اين انتظرت النواب 
على �سارع القناة يف نف�ض يوم هروبه هكذا 
مع  لي�ض  وحميمية  جميلة  عالقاتنا  كانت 

جمعة  ح�سب بل مع عائلته اي�سا .
اما القا�ض حميد املختار فريوي ق�سته مع 
الالمي قائال: يف حفلة عر�ض بقطاع 33 يف 
جمعة  ,اكت�سفنا  ال�سبعينيات  مطلع  الثورة 
الع�سق  بذرة  فينا  بذر  �سابا  كان  الالمي 
وحب الكتابة والقراءة, ثم غاب طويال  لكن 

وظالل  ا�سجارا  اعناقنا   يف  اثمرت  بذرته  
يف  الثوري  الغجري  هذا  جتول  وب�ساتني. 
دروب �رسية و�سحاري ,و�ساع يف غابات 
بوليفيا حتى وجدوه ثمال يف حانة من�سية. 
دكان   عتبة  يختار  النوم  يداهمه  وحني 
 – كتب  وحني  فيها.  لينام  ك�سكول  احلاج 
من قتل حكمت ال�سامي – افتتح بذلك افقا 
مع  ال�رسد  تالقح  و�سار  للتجريب,  وا�سعا 
فارقة  عالمة  وال�سجون  والت�سوف  الي�سار 
مت�سوفا  ي�ساريته  عمق  يف  وكان  لديه. 
ويف  ي�ساريته!  عمق  يف  مت�سوفا  كان  كما 
ق�سته - الليل يف بيت الن�سة ميم -اعطى 
اجليل  على  التطبيق  �سعب  منوذجا  الالمي 
يف  ورموزه  ثيماته  اما  بعده.  جاء  الذي 
ذاكرة  فقد ظلت عالقة يف  الخرى  ق�س�سه 
اىل  احل�سني  رمزية  من  بدًء  العراقي  ال�رسد 
جيفارا  اىل  الر�سيع  اهلل  عبد  مهد  ترنيمة 
واماكن ال�سحر والقدا�سة يف الهوار, و�سول 

اىل الع�سق الزينبي. وحني تقراأ له ت�سعر انك 
بروح  لكنها  اخرى  بورخي�سية  طاقة  امام 

جنوبية عراقية!
*اما ال�ساعر جمعة احللفي فقال:

-ل ميكن الحاطة باأدب جمعي الالمي  هل 
نتحدث عن �سعره ام ق�س�سه

ل  حميط  ي�سبه  انه  ال�سحفية,  كتاباته  ام 
ن�سالية  قامة  هو  �سفافه  م�ساهدة  ميكن 
بداأ  ثم  وال�سيا�سة,  كبرية يف احلياة والدب 
– وهو متعب لكن  – جمعة حديثه  الالمي 
للحديث.  دفعه  وجمهور  لأ�سدقائه  حمبته 
فقال لبد من ان احيي املراأة العراقية لن 

احلياة
او  الم  �سواء  بدونها  تكون  ان  ميكن  ل 
املوظفة  او  النا�سطة  او  احلبيبة  او  الكاتبة 

وربة البيت.
وا�ساف: عاجز عن �سكركم على هذا الحتفاء 
املهم .ل�سيما لالأدباء واملثقفني الذين رمبا  

البلد  عماد  انهم  رغم  الكثري,  يعرفهم  ل 
العراق  جوهر  وهم  يعرفهم!  ل  من  وبوؤ�ض 
,و�سياأتي ذلك اليوم الذي ن�ستعيد فيه ذواتنا 
ول يغيب احدا منا يف العراق ,او يف خارجه 
لأين لو حتدثت عنه لأ�سابكم ال�سمئزاز من 
التغييب الق�رسي للعراق يف اخلارج. هذا ما 
الدب  يف  ال�سخ�سية  جتربتي  يف  تعلمته 

واحلياة ,الن�سان العراقي عظيم
حتى   , عا�سها  التي  ال�سعبة  الظروف  رغم 
املجانني عندنا هم عظماء! ل�سيما بالن�سبة 
يل لأين مل ارهم منذ 37 عاما ق�سيتها يف 

الغربة. 
اخريا قال ان هذا احل�سور يعني يل التنمية 
من  بالرغم  فينا  �سارية  مازالت  الثقافية 
المر  وهذا  البالد.  يف  ال�سعبة  الجواء 
يب�رس بخري للثقافة العراقية عموما ثم وقع 
ن�سخا من كتابيه الخريين ً من قتل حكمت 

ال�سامي ً ًوالي�سنيون .

بغداد ـ قحطان جاسم جواد

يوم المثقف العراقي  40 فيلما في مهرجان طنجة الدوليسيلفي مع جثةماينتز 2017 للعراقي عباس خضر
اأعلنت جائزة )ماينتز �ستات�رسايرب( الأملانية عن ذهابها للعام 2017 للكاتب 
حيثيات  يف  وجاء  الأدبية,  اأعماله  جممل  عن  خ�رس  عبا�ض  العراقي  الأملاين- 
»خ�رس  ب��اأن  وخمت�سي   ناقد  من  اكرث  من  ت�سكلت  والتي  اجلائزة  منح  جلنة 
يف  كوميدية  وتراجيدية  ومثرية  موؤثرة  متونا  ومقت�سبة  مو�سيقية  بلغة  ي�رسد 
الوقت ذاته… خ�رس �سوت مهم يف الأدب الأملاين ويهب الكثري من املهم�سني 
على  خ�رس  ح�سول  من  قليلة  اأ�سابيع  بعد  تاأتي  اجلائزة  �ساخبًا«.هذه  �سوتًا 
ماينتز  جائزة  وتعّد  »�سفعة«..  الأخرية  روايته  عن  ال�سوي�رسية(  )لويك  جائزة 
�ستات�رسايرب واحدة من اأهم اجلوائز الأدبية الأملانية والتي متنحها مدينة ماينتز 

بال�سرتاك مع التلفزيون الر�سمي الأملاين ت�ض دي اأف وتلفزيون 3 �سات.

)ح�سام  العراقي  للكاتب  �سدرت  م�رس  يف  والتوزيع  للن�رس  اأكتب  دار  عن 
اي( روايته الوىل بعنوان )�سيلفي مع ُجثة( وجاءت يف )270( �سفحة  ك�سَّ
تتناول العنف والإرهاب والقتل باأ�سلوب �رسدي روائي حكائي حديث تناول 
حادثة الكرادة التي هزت اأو�سال ال�سمري الإن�ساين مثلما تهز اأركان العا�سمة 
بغداد وتقع الرواية يف ع�رسين ف�سال.  حيث تناولت الرواية معاجلة التقنيات 
احلديثة للم�ساهد الدامية, والإفراط يف ا�ستخدامها بت�سوير اجلثث والعزوف 
عن انت�سالها يف الوقت ذاته, وكاأن احلداثة هنا هي جتريد املرء من ان�سانيته 
ومن قيمه احل�سارية, وكاأن التقنية نقمة ولي�ض نعمة لنا يف البيئات العربية 

املعا�رسة. 

ع�رسين  من  اأك��رث  من  الق�سرية  والوثائقية  الروائية  الأف��الم  ع�رسات  تتناف�ست 
دولة عربية واأجنبية على جوائز مهرجان طنجة الدويل للفيلم. وي�سم املهرجان 
جلنة  وتت�سكلت   . فيلما   27 وت�سمل  الق�سرية  الروائية  لالأفالم  الأوىل  م�سابقتني: 
وع�سوية  )رئي�سا(  دورادو  خورخي  الإ�سباين  املخرج  من  امل�سابقة  هذه  حتكيم 
كل من املمثل امل�رسي خالد اأبو النجا واملمثل الرو�سي دانييل هورفات واملنتج 
التايواين فان�سون وونغ واملمثلة املغربية نادية العلمي. اأما امل�سابقة الثانية فهي 
لالأفالم الوثائقية الق�سرية وت�سم 13 فيلما من �سمنها العراق. ويكرم املهرجان 
يف دورته التا�سعة املخرج واملنتج ال�سينمائي املغربي قويدر بناين )71 عاما( 

الذي عمل مديرا للمركز ال�سينمائي املغربي بني عامي 1976 و1986.

)يوم  كرنفال  لعقد  جارية  والتح�سريات  العام  هذا  من  ايار  ال�سهر  منذ 
املثقف العراقي( الثالث الذي اقر �سمن تو�سيات )موؤمتر القمة الثقايف 

العراقي( عام 2011 والذي �سينعقد يوم 25 نوفمرب القادم.
 وقد التقى موؤ�س�ض املوؤمتر الأديب حممد ر�سيد �سخ�سيات ثقافية عديدة 
يف عدد من املحافظات للتحاور ب�ساأن هذا الكرنفال ومت القرتاح على 
من  عدد  ويف  واح��د  يوم  من  بدل  اأي��ام   )10( ملدة  العام  هذا  يكون  اأن 
اأن  هو  الدورة  لهذه  اأ�سيفت  التي  املقرتحات  ومن  العراقية  املحافظات 
)ق��الدة  بج��ائ��زة  لت�ك�ري�م�ه��م  ومبدع�ة(  )مبدع  تر�سح  حمافظة  كل 

املثق�ف(.

كرنفالتنافساصداراتجائزة

قراءة في كتاب

ال�سمال(  اإىل  الهجرة  )مو�سم  رواية  تعترب 
التي  الروايات  من  ال�سالح,  الطيب  لالأديب 
انت�رست وا�ستهرت كثريا على امل�ستوى العربي 
اإىل كثري من  ترجمت  الرواية,  فهذه  والدويل, 
يف  تدري�سها  اعتمد  كما  الأجنبية,  اللغات 

بع�ض اجلامعات العربي. 
يدعى  �سخ�ض  حول  الرواية  اأحداث  تدور 
الإجنليزي  الحتالل  ابان  �سعيد(,  )م�سطفي 
مراحله  خالل  حادا  ذكاًء  اأظهر  لل�سودان, 
التعليمية, ويف اإجادته لتعلم اللغة الإجنليزية, 
فتمكن مب�ساعدة الإجنليزية ال�سيدة روبن�سون, 
التي �سبق وتعرف عليها, اأن تر�سله اإىل م�رس 
اىل  اأر�سلته  ثم  الثانوي,  تعليمه  ملوا�سلة 
وح�سوله  العايل,  تعليمه  ملوا�سلة  اإجنلرتا 
وخالل  القت�ساد,  يف  الدكتوراه  اإجازة  على 
درا�سته هذه, ا�ستوعب ح�سارة اجنلرتا والغرب 
وبعد  احل�سارة,  تلك  فعا�ض يف  ب�سفة عامة, 
ي�ض مادة علم القت�ساد  تخرجه عمل على تدرِّ
ن�ساء  على  وتعرف  بريطانيا,  جامعات  يف 
الأ�سماء  وانتحل  منهن,  العديد  وتزوج  الغرب 
الكاذبة, ليوقع الأوروبيات يف �سباكه, و�سار 
ينتقل من واحدة اإىل اأخرى, وب�سببه انتحرت 
عدة فتيات بريطانيات, ويف النهاية عاد اإىل 
ال�سودان,  �سمال  من  نائية  قرية  يف  ال�سودان 
ال�سجن, ب�سبب  اأن ق�سى �سبع �سنوات يف  بعد 
موري�ض(,  )جني  تدعى  اإجنليزية  امراأة  قتله 
بظروف  النيل  يف  غرقًا  حياته  وانتهت 
اىل  اإعادته  بعد  اأ�سبابها  تعرف  مل  غام�سة, 

موطنه يف ال�سودان. 
معظمها,  يف  الق�سة  اأن  القول  ميكن  حقيقة 
النتقال  يود  ل�سخ�ض  حية,  �سورة  تعطي 
اىل  والعربية  الإفريقية  املجتمعات  من 
اجل  من  املنفتحة,  الأوروبية  املجتمعات 
اأن  ميكن  وما  العمل,  اأو  العلم  على  احل�سول 
تكون  قد  ومواقف,  اأحداث  من  له  يتعر�ض 
البع�ض, وقد تكون  الهجرة عند  م�سجعة على 

منفرة عند البع�ض الآخر.
النطباع يف هذه الرواية, خمتلف ن�سبيا عما 
الدول,  بع�ض  اأبناء  من  �سماعه  على  اعتدنا 
وعادوا  الغرب,  يف  وتعلموا  �سافروا  الذين 

حمملني بالحتقار لثقافتهم ولأمتهم. 

أقتباس 

و�سكل  ال�سباح  يقرره  النهار  "�سكل 
ت�سمعها  التي  املو�سيقى  تقرره  ال�سباح 
نهارك  تاأخذ  ,ل  تراها  التي  والوجوه 
النهارات  الف  �سيم�سي مثل  فانه  بجدية 
مهنة  اجليدة  النهارات  �سناعة  القدمية, 
حتتاج اىل �سحكة من القلب واأغنية حتبها 

ونزع اجلدية عن وجه العامل"

الى المالك ذو الشعر المجعد 
)1(

كان علّي اأن اأحّبك
قبَل اأن اعرَف امَلوت

ى  الَفو�سَ اأن  اأعرَف  اأن  قبَل 
َت�سيُخ يف امَلقابر َوامّلوَتى هم 

من َيدونوَن َقيَد احَلياة
كان علّي اأن اأحّبك 

�َساعراً  َت�سبَح  اأن  قبَل 
�ساعري  مبمِ

َوُتودَع  البمِالد  ُتودَع  اأن  قبَل 
ذكرى  بمِ ُم�سافراً  �ساءك  نمِ

وجوههن
الَرّ�سا�َض  لَت�رسُق  لمِبالدمِ 

حايا من قلوبمِ ال�سَّ
اأن  علّي  كان 

اأحّبك

قبَل اأن َتده�َض الَعامل منلٌة
َويغُط يف غيبوبٍة طويلة

قبَل اأن َيحاوَل الَب�رَس ا�ستعارة 
الكتبمِ  حياةمِ  من  حو  ال�سّ

َوامُلو�سيقى َواحُلب 
كان علّي اأن اأحّبك

جائر  قبَل اأن اأجل�َض ادخُن ال�َسّ
اأنك  فكرَة  َواناق�َض  املحلية 
املوتمِ  قبَل  املطلقُة  احلقيقُة 

يف َبوحمِ الوحدة
كان علّي اأن اأحّبك

قبَل اأن َترتدي البمِالُد َقمي�سك 
الدتك  قمِ َوقر�َض  الأبي�ض 

الُف�سية
احلرب… وَتغري العاملنَي بمِ

)2(
�ساعٍر اأنا املوؤمنُة بمِ

ك�سوباطمِ الَعنب
اأطوي اللَّيل

على �َسكلمِ قمي�سهمِ الأ�سودمِ
فاأندثُر حَتته

اأنا النَّجمُة الوحيدة, يف �سماءمِ 
هذهمِ البالد

اخبة باملنون.. ال�سَّ
يف كلِّ مرٍة َينزوي عن الَعامل

فاأقول:
عرمِ امُلجعد  املالُك ذو ال�سِّ

ظهره  َيديُر  و  اهلل  اإىل  َيكتُب 
للعامل .

نور جمال عبد الحميد 

ثقافة 

قريبا من " الذات"

تهمة الـ "مثالية"

اخطائها  اإيجاد  هو  الذات  مراجعة  هدف 
وتقوميها ولهذا فاإن احلياة بكل �سعابها 
اأن تراجع  اأين لك  الوحيد فمن  هي املعّلم 

ذاتك اإن مل حتيا ومل تخطاأ؟
من  وهناك  ت�سوري  هو  بالطبع  هذا 
يت�سور اإن هدف مراجعة الذات هو ان جتد 
اأخطاء الخرين وتت�سدد يف ت�سورك اإنهم 
اأحدا  ي�ستثني  ل  بح�ساب  وتطالب  اأخطاأوا 

�سواك.
الأوىل وحني  بالطريقة  ذاتك  تراجع  حني 
انا  فعلت  كما  اخلم�سني  لتقارب  حتيا 
�ستجد بعد تلك ال�سنوات �سناديق واكيا�ض 
وقد  وجتدها  ارتكبتها  التي  الأخطاء  من 
كيف  تعرف  ان  دون  عقلك  يف  تراكمت 
احتفاظك  من  احلقيقي  الهدف  او  تنظمها 
قراأتها  التي  كالكتب  اأ�سبحت  ان  بعد  بها 

ومل تعد تريد قراءتها.
جانبا  اخطائي  كل  ا�سع  ان  اريد  انا 

وانا  عنه  ابحث  كنت  الذي  بالنقاء  لأ�سعر 
ارجع ذاتي لكنني مل اجنح فكما يتع�سب 
تع�سبت  الخرين,  اأخطاء  لإيجاد  البع�ض 
انا لكت�ساف اأخطائي حتى خدعت نف�سي 

ومنعتها من تكرار اخطائها.
لي�ض الهدف من مراجعة الذات اإيجاد ذات 

ل تخطاأ.
اإنك  تعرف  ان  هو  احلقيقي  الهدف  رمبا 
التي  الأخطاء  ولي�ض  يراجع  الذي  الوعي 

ترتكب ول انت النجاحات ول ال�سعادة؟

كا�سم  مثاليه  اأ�سياء  على  نت�سارع  ما  عادة 
اديانه وهي �رساعات  اأو اهم  اأو وجوده  اهلل 
تهمة  الكثريين  عند  املثالية  لأن  غريبة 
بوجود  الميان  عدا  �سيء  اأي  يف  واملثايل 

خالق هو �سخ�ض ابتعد عن الواقعية.
ونحن  خيالنا  جميل-هي  �سيء  املثالية 
اأطفال عن زوج وزوجة وام واب مثاليني. هي 
باحل�سارة  وارتباطنا  الوطن  مبعنى  حلمنا 

والدب والفن.
يف  نخلقها  التي  ال�سخ�سيات  هي  املثالية 
املتفانية  والم  البار  البن  عن  عقولنا 
والبطل واجلندي وحامل الراية الذي ي�سندها 
باأخر ا�سنانه ويرف�ض ان يرتكها لت�سقط رغم 

موته.
م�ساحات  ت�سغل  ذهنية  روؤية  املثالية 
الوطن  حب  كثرية:  ومفاهيم  �سخ�سيات 
من  درهما  ي�رسق  ل  الذي  واخلليفة  مثالية 
املوت  بعد  حياة  وت�سور  مثالية  اخلزينة 
مثالية وفكرة العدالة التي تتحقق بعد موتنا 
وق�سفت  اأجرب  دكتاتور  األف  قتّلنا  ان  وبعد 
ب�سواريخ  ورو�سية  اأمريكية  طائرات  بيوتنا 
�سناعة  وطيارين  ال�سني  من  م�ستوردة 

وطنية مثالية.
انا �سخ�سيا من ع�ساق املثالية بكافة ا�سكاله 
اإن  غريي  وجد  كما  وجدت  لكنني  واديانها 
احلياة  وان  اطفالهن  يخن  اأي�سا  الأمهات 
وعدم  بامللل  متتلئ  ان  قادرة  الزوجية 
الحرتام والكراهية واإن الأطفال قد ل يربون 
باأهلهم واإن الأوطان ت�رسد اأولدها وبناتها 

كان  �سيء  الغربة  يف  النتماء  مفهوم  واإن 
اأن اتعب به  علّي ان ادر�سه يف املدر�سة بدل 

بعد الهجرة.
الن�سان  فيها  يتخلى  التي  ال�ساعة  تلك  يف 
عن الت�سور املثايل الذي يجل�ض يف عقله عن 
ظروفا  امامه  �سيجد  �سخ�ض  وكل  �سيء  كل 
و�سيجد  يريدها  ل  قد  وفر�سا  تعجبه  ل  قد 
املقدمات  من  وا�سكال  الب�رس  من  ا�سكال 
والتعاي�ض  العي�ض  من  وا�سكال  واملوؤخرات 
والتقبل والنفتاح والنغالق وجناح الن�سان 
ان يتعامل مع كل  احلقيقي يف ت�سوري هو 
املثالية  كونها  على  الغريبة  الأ�سياء  هذه 
نق�ض  اأي  دون  ربها  خلقها  التي  احلقيقية 
او  لتقييمي  حاجة  ودون  خطاأ  اأي  ودون 
تعديلي-لالأ�سف اأنا ما زلت مثاليا ومازالت 

اأمتنى بدل ان اتقبل.

علي سام 

 بغداد ـ متابعة 


