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الميمونة... مدينة الطيبة والكرم والتضحيات

ناحية امليمونة او ناحية ال�سالم 
هي اإحدى النواحي يف حمافظة 
مي�سان يف العراق التي تقع على 

نهر البترية وتبعد عن مركز 
املحافظة العمارة بحوايل 47 
كم ويحدها من ال�سمال ق�ساء 

امليمونة وتبعد عنه حوايل 
العدل  ناحية  ال�سرق  ومن  17كم 
وتبعد عنها حوايل )22كم( ومن 
اجلنوب ناحية اخلري والتي تبعد 
عنها ب17 كم ومن الغرب ناحية 
الإ�سالح التابعة ملحافظة ذي قار 

وتبعد عنها )35كم(.

بلغ عدد �سكان الناحية يف تعداد عام 2002 
حوايل 28963 ن�سمة ونتيجة ملوقع الناحية 
املتمي��ز ووج��ود االرا�سي الزراعي��ة اخل�سبة 
 )35637( اإىل  لي�س��ل  �سكانه��ا  ع��دد  ازداد 
ن�سم��ة يف 2011 وبلغ ع��دد اال�رس )3411( 
ا���رسة اما ع��دد ال��دور ال�سكني��ة )2270( دار 
�سكني��ة م��ن الطابوق وع��دد كبري م��ن بيوت 
الط��ن يف ق��رى الناحي��ة و وتبل��غ م�ساح��ة 
الناحي��ة ح��وايل )2700( دومن اما امل�ساحة 
الكلي��ة للت�سميم )2600( دومن وت�سكن مركز 
الناحي��ة ومنطقة اخلم���س وقراها ومنذ القدم 
ع�سائ��ر) الزي��رج( وهم االغلبي��ة فيها وهناك 
ع�سائ��ر اخ��رى مث��ل ع�سائ��ر ال�س��ادة وبن��ي 
الم وكنان��ة وزبيد وع��دد كبري م��ن ال�سابئة 
املندائين اما منطقة اجلزيرة ت�سكنها ع�سائر 

العي�سى واملريان.
اإن الطبيعة اجلغرافي��ة للق�ساء ب�سورة عامة 
هي عب��ارة ع��ن اأرا�سي زراعي��ة موزعة على 
�س��كل مقاطع��ات. واه��وار مب�ساح��ات وا�سعة 
حي��ث تعر�س��ت للتجفي��ف يف زم��ن النظ��ام 
األبعث��ي املقبور حيث ما زال��ت معاناة �سكان 
تل��ك املناط��ق اإىل اأالن. وم��ن تل��ك االه��وار 
هور العودة وال��ذي تبلغ م�ساحته )40000( 
دومن وه��ور ال�سليمي��ة والت��ي تبل��غ م�ساحته 
)17000( دومن وه��ور ام فر���س والذي تبلغ 
م�ساحت��ه )12000( دومن وهن��اك اأجزاء من 
االأرا�سي خم�س�سة �سناعيا ملعامل الطابوق 

وغريها يف الق�ساء .
ذا طاب��ع ريف��ي  ان��ه  الق�س��اء  م��ا ميي��ز  ان 
وذل��ك ب�سب��ب موقعه اجلغرايف وك��رة القرى 
واالأري��اف املحيط��ة ب��ه حيث يبل��غ جمموع 
املناط��ق  م��ن  ويعت��ر  قري��ة   54 الق��رى 
ال�سياحي��ة وذل��ك لوج��ود االه��وار باالإ�سافة 
اىل اعتم��اد اغلب ال�سكان على تربية املوا�سي 

و�سيد االأ�سماك.
ال�س��كان يعتم��د يف  ام��ا الق�س��م االخ��ر م��ن 
معي�ست��ه عل��ى مزاول��ة التجارة حي��ث يعتر 
امل�سدر الثاين للمعي�س��ة المتالكهم املحالت 

التجارية يف مركز الق�ساء .
فيما ال�رسيحة الثالثة هم موظفو الدولة الذين 
يعتم��دون يف معي�ستهم عل��ى راتبهم ال�سهري 

الذي يتقا�سونه . 
وتعت��ر ه��ذه املدين��ة الفتي��ة الت��ي مل ي�سيخ 
عمره��ا او تك��ر فال زالت �سبي��ة فتية ، حيث 
الق��رن  بداي��ة اخلم�سيني��ات م��ن  ن�س��اأت يف 
املا�س��ي بعد ان رحل اأهله��ا ق�رسا من ناحية 
املج��ر ال�سغري وبع��د ان خذله��ا نهرها الذي 
حم��اوالت  رغ��م  بامل��اء  عليه��ا  ي�س��ح  كان 
االأه��ايل واحلكومة يف وقتها الإنعا�سه ، اأال ان 
كل املح��اوالت باءت بالف�سل حيث مت اختيار 
املوق��ع احل��ايل ملدينة امليمون��ة ار�س بديل 
حي��ث امل��اء الوفري من نهر البت��رية هذا النهر 
اخلالد الذي يتفرع م��ن نهر دجلة عند �سدور 

مدينة العمارة .
تقع امليمونة يف االجتاه اجلنوبي الغربي من 
مدينة العمارة على بعد ثمانية وع�رسين كيلو 
مرتا كان يربطه��ا طريق ترابي مت تعبيده يف 
اأوا�س��ط ال�ستيني��ات . كانت املدين��ة تقع على 
اجلان��ب االأي�رس باجت��اه جمرى النه��ر ،كانت 
الناحي��ة تتك��ون م��ن ث��الث اإحي��اء رئي�سي��ة 
ه��و ح��ي املوظف��ن يف �سم��ال املدينة حيث 
ُلقب به��ذا اال�سم لك��ون اغلب موظف��ي الدولة 
ي�سكن��ون في��ه كم��ا ي�سكنه جمموع��ة ال باأ�س 
به��ا من االخوان ال�سابئ��ة املندائين وكانت 
اعماله��م ه��ي �سناع��ة ال��زوارق الت��ي كانت 
رائج��ة اال�ستخدام يف املنطق��ة حينها للتنقل 
ان  اإىل  اإ�ساف��ة   . وال�سي��د  الب�سائ��ع  ونق��ل 
ق�س��م منهم يزاول عملية احل��دادة يف �سناعة 
اأدوات الزراع��ة امل�ستخدم��ة يف تل��ك احلقب��ة 
م��ن املحاري��ث واملناج��ل و)املراويح( وهي 
جمع م��رواح والذي كان ي�ستخ��دم يف عملية 

ع��زل احلبوب بع��د عملية )ديا�س��ة( عن التنب 
او )الب��وه( بالن�سبة للرز، اما احلي الثاين فهو 
ح��ي البترية ويقع اىل اجلن��وب والذي ي�سكنه 
اغلب من يعملون بالتجارة واحلي الثالث يقع 
اىل ال�سمال ال�رسقي وهو حي ال�سلوحية ن�سبة 
اىل النهر امل�سمى بهذا اال�سم والذي يتفرع من 
نه��ر البترية يف �سدر املدينة ، متجه اىل هور 
ال�سليمي��ة وه��و ح��ي ب�سيط ي�سكن��ه حمدودي 

الدخل وكانت اغلب بيوته من الطن .
ان م��ا ميي��ز �سكان ه��ذه املدين��ة الطيبة هي 
وحمب��ة  وتراحمه��م  اأهله��ا  وطيب��ة  ب�ساط��ة 
بع�سه��م لبع���س وكاأن االإن�س��ان ي�سع��ر ب��اأن 
املدين��ة عائلة واحدة بعي��دة عن كل امل�ساكل 
كم��ا انه��ا متكافلة م��ع بع�سه��ا يف م�ساعدة 
الفق��ري و�سيافة الغريب وال جت��د هنالك دور 
للع�س��رية او العرقية او املذهبي��ة فكل النا�س 
اإخوان ال يهمهم من يكون هذا واىل اي ع�سرية 
او مذه��ب ينتم��ي ، كم��ا انها متت��از باأ�سالة 

ع�سائرها وجذورها العريقة .
لق��د عا�س��ت املدين��ة اأي��ام خري كث��رية كانت 
ُت�س��د عليه��ا ، فاملدين��ة تق��ع و�س��ط انه��ار 
واهوار تزخر باخلريات من االأ�سماك والطيور 
واملا�سي��ة والزراع��ة باأنواعه��ا م��ن حب��وب 
احلنط��ة وال�سع��ري والرز ذات النوعي��ة العالية 
وال�سمع��ة الطيب��ة فم��ن من��ا ال يتذك��ر م��ذاق 
ورائح��ة ال��رز العن��ر املي�س��اين ، وال اأبال��غ 
ان اأق��ول ان ريفيه��ا املجاور ي�سته��ر بزراعة 
اخل���رسوات والفاكه��ة كت��ن وعن��ب منطقة 

اخلم�س .
تيارات فكرية

وعل��ى الرغم م��ن طيب��ة اأهله��ا وكرمهم فهم 
مثقفون له��م اهتمامات ب�س��وؤون البلد وكثري 
م��ن التيارات الفكرية جتده��ا يف املدينة من 
الي�س��ار اىل اليمن وكذلك ريفه��ا ، وال نن�سى 
ث��ورة اآلزيرج اأي��ام احلكم امللك��ي وانتفا�سة 
بع���س اأهله��ا اأي��ام حك��م الزعي��م اخلالد عبد 
الك��رمي قا�س��م حي��ث مت اعتق��ال البع���س من 
�سكانه��ا ال�رسف��اء وتعر���س ق�س��م منه��م اىل 
حادث مت تدبريه من قبل ال�رسطة اأدى بحياة 
احد الطيبن من �سكان املدينة وجرح اآخرين 

، املن�سب��ن للعم��ل كمعلم��ن يف امليمون��ة ، 
الذي��ن تعر�سوا لالعت��داء من قب��ل القوجمية 
وقتها ، وو�سلت اأخبار هذه الق�سية اإىل بغداد 
واإثارة م�سكلة ب��ن �ساعرنا الكبري اجلواهري 
رحم��ه اهلل والزعي��م اخلال��د يف وقته��ا عل��ى 
اأثرها �س��اءت العالقة الوطيدة بن اجلواهري 
والزعيم اثر مقاالت الذعة ن�رسها ال�ساعر �سد 

�سيا�سة الزعيم يف افتتاحية جريدته.
)من ه��ذه الذكريات والتي توؤكد مدى العالقة 
املتوا�سل��ة ب��ن الزعي��م واجلواه��ري ، فكان 
الزعي��م يزور اجلواهري يف داره وي�ستمع اإليه 
، وكان يح�سب اجلواهري على التيار الي�ساري 
الداع��م للجمهوري��ة الفتي��ة ، لك��ن عندما دًب 
اخل��الف ب��ن الزعيم قا�س��م وحلفائ��ه ، كان 
موق��ف اجلواهري م��ع ال�سف الث��اين وكر�س 
جريدت��ه ل�ّس��ن حم��الت قا�سي��ة عل��ى الزعيم 
وحكومت��ه ومنها م��ا ح�س��ل يف ) املًيمونة( 
التابعة ملدينة العمارة ، وقد �سدرت جريدة ) 
الراأي الع��ام( بافتتاحية ) ماذا يف امليًمونة( 
، وكان ن���س االفتتاحية ما قامت به ال�رسطة 
م��ن عملي��ات اعتق��ال ب�سف��وف ال�سيوعيات 
يف املًيمون��ة ، وعن��د اأول لق��اء ب��ن ال�ساع��ر 
اجلواه��ري والزعي��م قا�سم يف ات��اد االأدباء 
بع��د هذه االفتتاحية ، فما كان اإال العتاب من 
قبل الزعي��م للجواهري على تل��ك االفتتاحية 
، كان رد ال�ساع��ر بع�سبي��ة عل��ى الزعي��م مما 
اأفق��د الزعي��م توازن��ُه له��ذا الرّد غ��ري املتوقع 
م��ن �سديق قدمي وعزيز ، كانت جريدة )الراأي 
الع��ام( تعر�س ما يح�سل م��ن جتاوزات على 
احلريات العامة، وقد ع��ادت ال�رسطة ورجال 
االأمن يف زمن اجلمهورية اإىل نف�س االأ�ساليب 
التي كانت ت�ستخ��دم اجتاه العنا�رس الوطنية 
والتقدمي��ة ، فكان��ت متث��ل نف���س الت�سابه يف 

العهدين امللكي واجلمهوري(.
كما ان املدينة قدمت خرية اأبنائها اىل مذبح 
احلرية ملقارع��ة الدكتاتوري��ة البغي�سة اأيام 
حك��م البعث م��ن اأطياف فكري��ة خمتلفة بن 

الي�سار و امليول الدينية .
ان ه��ذه املدينة ق��د �سهدت يف بداي��ة عمرها 
وو�سطه ن�ساطات اقت�سادية كبرية مل ت�سهدها 

اي مدين��ة عراقية اأخرى ومن اأهمها هو قدوم 
ع���رسات العائ��الت م��ن الري��ف او م��ا يطل��ق 
عليهم بالتمارة )الثم��ارة ( وا�ستغالل �ساحل 
املدين��ة اجلمي��ل املطل عل��ى النه��ر لالإقامة 
ع��دة اأي��ام بغية التهيئ��ة لل�سف��ر اىل حمافظة 
الب�رسة قبل ن�سوج مو�س��م التمور للم�ساركة 
هذه العائ��الت يف اأعمال جني التمور وكب�سه 
وبعد انتهاء املهمة يعودون حمملن بالتمور 
حي��ث يرجع��ون اىل دياره��م اأوا�س��ط واأواخر 
�سه��ر اأيل��ول . كم��ا ان هنالك ن�س��اط من نوع 
اخر فف��ي نهاية متوز ياأت��ي للمدينة عائالت 
م��ن منطق��ة املدين��ة يف الب���رسة وم��ا يطلق 
عليه��م )احل���رس( ومعه��م كمي��ات كبرية من 
اأع��واد الق�س��ب ويبنون لهم بي��وت موؤقتة من 
الق�سب اأي�س��ا على �ساحل النهر اجلميل حيث 
ميار�س��ون عملي��ة �سنع احل���رسان التي كان 
لها �سوق رائج من قبل الفالحن ال�ستخدامها 
يف عمل االأكواخ او �سيانتها ا�ستعدادا لل�ستاء 
، وكان م��ا ميي��ز ه��ذه العائ��الت ه��و ك��رة 
الزيجات وهيمنة الرجل يف االأ�رسة وا�ستغالل 
الن�س��اء لغر���س العم��ل يف اإعم��ال احلياك��ة 
وكانت فرتة ن�ساطهم اأكر من �سهرين تنتهي 
مع مو�سم حلول الرد القار�س حيث يعودون 

من حيث اأتوا .
اإ�ساف��ة اىل ن�ساط��ات اأخ��رى منه��ا ت�سوي��ق 
ال�سل��ب من التم��ن العن��ر وال�ست��ال وت�سويق 
االأ�سماك باختالفها من قطان وبني وال�سبوط 
واحلب��وب االأخرى وحم�س��ول البطيخ والوبيا 
وال�سم�س��م واملوا�س��ي واالأ�س��واف والدواج��ن 
املختلف��ة  بزوارق��ه  عام��را  نهره��ا  وكان   .
)امل�سحوف والطرادة والبلم واملهيلة والزورق 
البخارية ( وباملت�سوقن من القرى واالأرياف 
املجاورة من اله��دام وال�سالم واخلم�س وباب 
الهوى وال�سليمية وابو نعيجه وغريها وكانوا 
ي�ستخدم��ون الزوارق للتنقل لعدم وجود طرق 
بري��ه تربطه��ا باملدين��ة . لالأ�س��ف كل تل��ك 
الن�ساطات والظواه��ر االقت�سادية اجلميلة قد 
اختفت يف الوقت احلا�رس، اال ان هنالك �سيء 
مل يختف��ي اىل وقتن��ا هذا ، ه��و طيبة وحمبة 
�س��كان املدينة لبع�سه��م وكرمهم وتوا�سعهم 

ونب��ل و�سهامة ع�سائره��ا ، فتحية الأهلي يف 
امليمونة الكرام .

وم��ن اهم ال�سخ�سي��ات الثقافية التي خرجت 
من هذا الق�ساء هم :

ال�ساعر ال�سيخ خل��ف ال�سواي : �ساحب ديوان 
مطبوع يف دولة االإمارات 

ال�ساعر عبد اجلبار منعم العبديل : له جمموعة 
دواوين لل�سعر العمودي وال�سعبي 

ال�ساعر ح�سب ال�سيخ جعفر الغامني : لة ديوان 
يف ال�سعر العمودي .

العلم الفلكي عبد اجلبار ح�سون : مقيم حاليا ً 
يف الواليات املتحدة االأمريكية .

الدكتور ح�سن عبد احيمد : م�ست�سار يف وزارة 
البيئة الكندية .

ال�سيد ه�سام اإ�سماعيل اجلزائري : احلائز على 
املرتبة االأوىل يف امل�سابق��ة القراآنية الدولية 

املقامة يف دولة الهند .
ال�سيد علي كاظم الالمي : احلائز على املرتبة 
االأوىل للت�سوي��ر الفوتوغرايف التي اأقيمت يف 

اأملانيا .
يف ح��ن يعتر ال�ساعر العراقي جميل �سدقي 
الزهاوي اول مدير ناحية للمجر ال�سغري ) ام 
ع��ن ( ق�ساء امليمونة الي��وم ، جميل �سدقي 
الزهاوي وهو ابن حممد في�سي ابن اأحمد بن 
ح�س��ن بن ر�ستم بن خ�رسو ابن االأمري �سليمان 
عراق��ي  وفيل�س��وف  �ساع��ر  وه��و  الزه��اوي، 
كب��ري ك��ردي االأ�سل، يرج��ع ن�سب��ه اإىل اأ�رسة 
باب��ان وهي م��ن االأ�رس امل�سه��ورة يف �سمال 
الع��راق، الت��ي يرج��ع ن�سبها للقبيل��ة العربية 
بن��ي خمزوم، وقد ع��رف بالزه��اوي من�سوبا 
اإىل بل��دة )زهاو( من اأعم��ال والية كرمن�ساه، 

وكانت موطنا الأ�رسته يف العهد االأخري. 
ول��د جميل الزه��اوي يف بغداد ي��وم االأربعاء 
29 ذي احلج��ة عام 1279 ه�، املوافق 18 
حزي��ران ع��ام 1863م، وبه��ا ن�س��اأ ودر���س 
عل��ى اأبيه وعلى علماء ع���رسه، وعن مدر�سا 
يف مدر�سة ال�سليماني��ة ببغداد عام 1885م، 
وهو �ساب ثم عن ع�سوا يف جمل�س املعارف 
1887م، ث��م مدي��را ملطبع��ة الوالي��ة  ع��ام 
1890م،  ع��ام  ال��زوراء  جلري��دة  وحم��ررا 

وبعده��ا ع��ن ع�س��وا يف حمكم��ة ا�ستئن��اف 
بغ��داد ع��ام 1892م، و�ساف��ر اإىل اإ�ستانب��ول 
ع��ام 1896م، فاأعج��ب برجاله��ا ومفكريها 
وتاأثر باالأف��كار الغربية، وبع��د الد�ستور عام 
1908م، عن ا�ستاذا للفل�سفة االإ�سالمية يف 
دار الفن��ون باإ�ستانبول ث��م عاد لبغداد، وعن 
ا�ستاذا يف مدر�سة احلق��وق، وان�سم اإىل حزب 
)جمل���س  يف  ع�س��وا  واأنتخ��ب  االتادي��ن، 
املبعوث��ان( مرت��ن، وعند تاأ�سي���س احلكومة 
العراقية عن ع�سوا يف جمل�س االأعيان. ونظم 
ال�سعر بالعربية والفار�سية منذ نعومة اأظافره 

فاأجاد وا�ستهر به.
وكان ل��ه جمل�س يحف��ل باأهل العل��م واالأدب، 
واأحد جمال�سه يف مقهى ال�سط وله جمل�س اآخر 
يقيم��ه ع���رس كل ي��وم يف قهوة ر�سي��د حميد 
يف الب��اب ال�رسقي من بغ��داد، واتخذ يف اآخر 
اأيامه جمل�سا يف مقهى اأمن يف �سارع الر�سيد 
وعرفت هذه القهوة فيما بعد بقهوة الزهاوي، 
ولقد كان مولعا بلعب��ة الدامة وله فيها تفنن 
غري��ب، وكان م��ن املرتددي��ن عل��ى جمال�سه 
ال�ساعر معروف الر�س��ايف، واالأ�ستاذ اإبراهيم 
�سال��ح �سك��ر، وال�ساعر عب��د الرحم��ن البناء، 
وكان��ت جمال�س��ه ال تخلو م��ن اأدب وم�ساجلة 
ون��كات ومداعب��ات �سعرية، وكان��ت له كلمة 

الف�سل عند كل مناق�سة ومناظرة.
وكت��ب في��ه ط��ه ح�س��ن: "مل يك��ن الزه��اوي 
�ساع��ر العربي��ة فح�س��ب وال �ساع��ر العراق بل 
�ساع��ر م�رس وغريه��ا من االأقط��ار.. لقد كان 
�ساعر العقل.. وكان معري هذا الع�رس.. ولكنه 
املعري الذي ات�سل باأوروبا وت�سلح بالعلم.."

وكتب فيه اي�سا ال�ساعر العراقي فالح احلجية 
يف كتابه املوج��زيف ال�سعر العربي ومما قال 
في��ه: )�سعر الزه��اوي ميتاز ب�سهول��ة االلفاظ 
وا�س��ح املع��اين ث��ر االإنت��اج وكذل��ك يت�س��م 
بالتاأثر بالعلوم الت��ي در�سها وا�ستهر بال�سعر 
الوطن��ي واالجتماع��ي والفل�سف��ة والو�س��ف 
واأن�س��د يف اأغل��ب الفن��ون ال�سعري��ة.( هن��اك 
�س��ارع �سمي با�سم��ه يق��ع يف االأعظمية قرب 
البالط امللكي وهذا ال�سارع يربط بن الطريق 
اإىل جام��ع االإم��ام االأعظم ومنطق��ة الوزيرية 

العريقة يف بغداد.
كانت الع��داوة بينه وبن مع��روف الر�سايف 
�سدي��دة )حي��ث ق��ال الر�س��ايف اأ�سي��اء كثرية 
يف الني��ل من الزهاوي( ولك��ن فر�سة مواتية 
�ساع��ن  ال�س��اع  لل��رد  ج��اءت  للزه��اوي 
للر�س��ايف عندم��ا �ساأل��وه عن راأي��ه يف اأحمد 
�سوق��ي )وهذا جمال لع��داوة اأخرى( فاأجابهم 

قائال بلهجته البغدادية:
»ه��ذا �سنو اأحم��د �سوق��ي، وال �س��يء! تلميذي 

معروف الر�سايف ينظم �سعرا اأح�سن منه!«
يف الوق��ت ال��ذي كان كالهم��ا اأ�ست��اذ باأدبه 
الق�سطين��ي  خال��د  وثق��ه  م��ا  ه��ذا  و�سع��ره. 
مبذكرات��ه الطريف��ة ع��ن ه��ذا ال���رساع ب��ن 

ال�ساعرين القمتن.
ق��ال عن��ه العالم��ة ال�ساع��ر ولي��د االأعظم��ي: 
بنف�س��ه  االأعج��اب  �سدي��د  الزه��اوي  ))كان 
حمب��ا لل�سه��رة وميي��ل اإىل خمالف��ة النا���س، 
ويدع��ي املعرف��ة بالعل��وم كله��ا كالفل�سف��ة 
اأث��ار  مم��ا  والت�رسي��ح  واجلاذبي��ة  والفل��ك 
ت��ودي بحيات��ه، وه��و �ساع��ر  �سج��ة كادت 
مك��ر، و�سع��ره ثقيل غ��ري �سائ��غ ب�سبب ح�رس 
النظري��ات العلمي��ة في��ه، وكان يح�س��ن اللغة 
والكردي��ة،  والفار�سي��ة  والرتكي��ة  العربي��ة 
و�سيئ��ا من اللغة الفرن�سية، وترك عدة دواوين 
منه��ا )الكل��م املنظ��وم( ودي��وان )اللب��اب(، 
ودي��وان )االأو�سال(، و)الثمال��ة(، و)رباعيات 

الزهاوي(، وهي ترجمة لرباعيات اخليام((.
ت��ويف الزه��اوي يف �سه��ر ذي القع��دة ع��ام 
1354 ه�، 1936م، ودفن مب�سهد حافل يف 
مق��رة اخلي��زران يف االأعظمي��ة، وبنيت على 
ق��ره حجرة ودف��ن عل��ى مقربة من��ه عالمة 
العراق ال�سي��خ اأجمد الزهاوي بن اأخيه. وكان 
ال�سي��خ اأجم��د الزه��اوي يبغ�س��ه يف اهلل، ومل 

يخرج يف جنازته ملا مات.

اعداد_فاطمة عدنان


