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ثقافة

العالمي ...ال�صراع من �أجلها �صراع بين ّ
الحق والباطل ...وال ّ
بد للحق �أن ينت�صر!
القد�س في يومها
ّ
إ ّنها القدس ،س ّموها كيفما شئتم،
وامنحوها القداسة التي تريدونها ...قداسةً
دينية أو حتّى قومية وطنية ...فستبقى هي
نحبها ونكتب لها ،ونعاهدها
هي ،قدسنا التي ّ
أ ّننا ـ ك ّل من موقعه ـ سنقاوِم المحت ّل
المغتصب ونحاربه حتّى يرحل عنها وعن ك ّل
الفلسطيني.
التراب
ّ
ٍ
شتات
إنها القدس ،قدسنا نحن ،ال قدس
استدعاهم مؤتمر في «بال» ،واشتروا وعدا ً
من «بلفور» ،وتواطؤا ً من العربان .إ ّنها
قدسنا ،نحن أهل هذه األرض وملحها وترابها
وسنديانها.
إلى أطفال الحجارة وفتيان السكاكين
تحية ،إلى األسرى األحرار الميامين ،إلى
المقاومين المرابضين في الثغور ،إلى
الشهداء البواسل ،وإلى ك ّل من يعي قدسية
القدس ،سالم.
العالمي الذي احتفلت
لمناسبة يوم القدس
ّ
تخصص «البناء»
به الماليين منذ أيام قليلة،
ّ
هذه المساحة المتواضعة ،مستضيف ًة فيها
كتّابا ً وشعراء وإعالميين ،ودّوا أن يعبّروا عن
العالمي.
حبّهم للقدس في يومها
ّ

ذاكرة لي�ست للن�سيان ...القد�س في الرواية الفل�سطينية
} عمر جمعة*
استأثرت مدينة القدس بدالالتها التاريخية ومك ّوناتها الحضارية
واإلنسانية بالحيّز األكبر من اهتمام الكتّاب الفلسطينيين والعرب ،حتى
غدت من حيث القداسة والمكانة الدينيّة سمة دالة على ارتباط الكاتب
بأرضه وشعبه والذاكرة المتوارثة الحيّة ،التي تع ّد أولى القبلتين إحدى
تجلياتها وعالماتها األبرز.
تمجد هذه المدينة وتكشف معاناتها
ولئن كتب الروائيون العرب أعماالً ّ
والدنس اليهودي الذي أصابها ،إال أن الكتّاب الفلسطينيين ،خصوصا ً
من عاش منهم تحت االحتالل ،كانوا أكثر قربا ً وهم يرون أزقة المدينة
المقدسة وشوارعها وأحياءها ُتصادَر وته َّود وتس ّمى بمس ّميات عبرية
بغية محو هويتها العربية اإلسالمية والمسيحية على ح ّد سواء.
لقد أخلصت الرواية الفلسطينية لقضية القدس ،حتى باتت روحها
وم��رت��ك��زه��ا وحاملها األس��اس��ي ف��ي جملة مقوالتها المختلفة ،إذ لم
ِ
تكتف بالتأريخ لهذه المدينة المحتلة أو استعادة الذكريات التي انتهكها
الصهاينة وعصاباتهم ،أو التغني بماضيها األزلي ،بل نقبّت في حكاياتها
وخلقت شخوصا ً ترسم معالمها القادمة على أجنحة الحلم بالعودة إليها
أحياء أو أمواتاً .وبرزت تجارب كثيرة لروائيين فلسطينيين كتبوا عن
القدس .لع ّل من أهمها ما كتبه محمود شقير في «نهاية ظ ّل آخر للمدينة»،
وحسن حميد في «مدينة الله» ،وعيسى بالطة في «عائد إلى القدس»،
وسحر خليفة في «صورة وأيقونة وعهد قديم» ،ونبيل خوري في «حارة
النصارى» ،وإبراهيم الصوص في «بعيدا ً عن القدس» ،وعالء حليحل في
«مقدسية أنا» ،وديمة السمان في «برج اللقلق» وسواهم.
على أن ما ميّز هذه الروايات على اختالف مراحل كتابتها وإصدارها،
وجسدت المكان والزمان
أنها تحدثت عن فترات زمنية لمدينة القدس
ّ
والشخوص واقعياً ،وص ّورت الحياة اليومية للمقدسيين وتاريخهم في
تلك المدينة العتيقة.
ففي «برج اللقلق» ،وهو اسم منطقة في مدينة القدس ،مرتفعة جميلة
خالبة ،تقدّم الكاتبة المقدسية ديمة السمان عالما ً مليئا ً بالذكريات ،حيث
عاشت في بيت جدّها الموغل في القدم ،فتعرض السمان حكايات سكان
القدس في برج اللقلق في فترة االحتالل العثماني للقدس وما تالها،
والمجاعة التي أُطلق عليها وقتذاك «سفر برلك» وأصابت بالد الشام
كلّها .مؤكدة بالقول« :دافعي للكتابة كان لقربي من أبطال الرواية ،فهم
عائلتي وأهلي ،ففي كل بيت بالقدس قصة إنسانية يصعب على التاريخ
تتجسد بأبهى صورها في الرواية».
ذكرها بينما
ّ
فيما اختار الكاتب حسن حميد في روايته «مدينة الله» ،أن يجول بنا
في أمكنة مدينة القدس وأحيائها وتفصيالتها الصغيرة من خالل رسائل
كتبها الروسي فالديمير بودنسكي إلى أستاذه ومواطنه جورجي إيفان،
ليعرض العذابات التي يتع ّرض لها الفلسطينيون على أي��دي «البغالة»
المحتلين بما يمثلونه من كره وحقد وخبث وخوف دائم .ويصل بنا إلى
مقولة الغالب األعم من المد ّونات والروايات الفلسطينية أن مدينة القدس
المكان والتاريخ والجغرافيا ستبقى عربية .فهي أبدا ً مشغولة بفرادتها
وأنفاسها ونهوضها العربي.
في حين لجأ األدي��ب محمود شقير في «نهاية ظ ّل آخر للمدينة» إلى
لعبة السرد السيري ليروي تاريخ المدينة من ال��داخ��ل ،م��ش��دّدا ً على
سيرة المكان في مواجهة ما تع ّرضت له المدينة المقدسة من تغيير
لمعالمها بدءا ً من عام  1967بإعالن القدس محتلة ،مرورا ً بطرد السكان
المقدسيين وه��دم منازلهم وتجريف بساتينهم ،وص��والً إلى سياسة
التهويد «اإلسرائيلية» التي تهدّد اليوم المدينة بر ّمتها.
وفي «عائد إلى القدس» يص ّور عيسى بالطة وهو من مواليد القدس،
وقصة التش ّرد واللجوء ،الذي لم يكن
مرارة المنفى بعد احتالل المدينة
ّ
ليحول دون حلم العودة إلى مرابع الطفولة األولى ،فبطل الرواية األستاذ
ف��ؤاد س��رح��ان ،ي��روي لنا حكاية دراس��ت��ه ف��ي الجامعة األميركية في

بيروت ،وسفره إلى أميركا للتدريس في جامعاتها .وكيف تدعوه وداد
إلى حفلة عيد ميالدها ،لنتعرف من خالل حوارهما على طفولتهما في
حي
القدس ودراستهما معا ً في بيروت ،حيث يقول« :نشأنا طفلين في ّ
واحد ،فكنّا نلعب بالحارة معا ً بنشاط عنيف ال تقلّل منه حرارة الشمس
ّ
ويجف ريقنا فندخل إلى بيت وداد الهثين،
الصيفية ،فيتصبّب عرقنا
مارين من دهليز المدخل البارد إلى ساحة البيت الداخلية ونتجه إلى بيت
السفرة ونغرف بكيلة من الزير الفخاري الموضوع في الزاوية ونشرب
ماء نطفئ به عطشنا ،وهو ماء ليس مثله أي ماء مثلج في هذه األيام».
في حين تحكي البطلة وداد عن حزن أهل المدينة وطريقة معيشتهم
أيام كانت في القدس منذ كان عمرها ست سنوات ،وعن مغادرة منزلها
في القطمون ع��ام  1948بسبب الحرب وإقامتها في البلدة القديمة،
ملمحة إلى ما أل ّم بها المآسي والنوائب.
أما الكاتبة سحر خليفة في «ص��ورة وأيقونة وعهد قديم» التي ُتع ّد
من عيون الروايات التي ُكتبت عن طبيعة سكان القدس ،فتختصر في
روايتها تاريخ فلسطين والتعايش األزلي بين المسلمين والمسيحيين.
تحكي الرواية قصة العشق المستحيل بين إبراهيم المسلم ،ومريم
النصرانية لنكتشف أن خليفة أرادت أن تقول إن رمزية القدس ومكانتها
وقداستها تساوي طهر مريم العذراء وتوازيها ،يقول إبراهيم« :مريم
كانت تحمل أجمل ذكرى ،أغلى تاريخ ،أحلى صورة ،كانت في الغربة
فأحس بروحي تسحبني ألجواء القدس ،وعقود من كارب
تحضرني،
ّ
وقرنفل تحيط بعنقي ،وتغلّفني ،فتحيل القلب إلى عاشق في العشرينات،
من ذاك الزمن كان صديقي ،بل كان الحب وكنت أنا مثل ال��دوري ،لي
أجنحة وعيون من ذهب ومرايا تكتشف العالم من حولي وقباب القدس.
القدس اآلن قدس أخرى ،قدس التاريخ لكن القدس كانت مريم».
إن انتماء إبراهيم إلى عائلة مسلمة ،ومريم إلى عائلة مسيحية ،انتماء
مقدسي ،ال بل كل فلسطيني ،إذ لم تستطع «إسرائيل» أن تف ّرق بين
ك ّل
ّ
قلبين مجبولين بتراب أرض المحبة والسالم «القدس» .يقول العاشق
المقدسي« :ال أدري متى وكيف أحببت مريم ،أو ربما ما بهرني هو
ذلك الجو ،وما يمثله من سحر وغموض ،أو ربما كانت مريم وما أحاط
بت
بها من قصص غريبة هي المسؤولة عما انتاب مخيلتي من أحالمُّ .
عاشقا ً من دون تسلسل .أفقت فجأة وإذا بي متيّم ال أقوى على التركيز
منطقي
بت ملهوفا ً مليئا ً بالشوق واألحزان من دون سبب
على شيء ماُّ .
ّ
أستطيع فهمه .لم أرها عن قرب ،لم أسمعها ،لم أحدّثها ،بل لم تعرفني
على اإلطالق طوال شهور».
في رواية «صورة وأيقونة وعهد قديم» التي يتع ّمق فيها التوثيق وذكر
أسماء األماكن المعروفة «الصخرة ،الكنيسة ،سور القدس ،األقواس،
قمة الزيتون ،القبة النحاسية» ،تعاين سحر خليفة واقع المدينة المقدّسة
منذ ح��رب  1967وحتى بداية االنتفاضة األول��ى ع��ام  ،1987فنلمس
وأي عجز يعتريه وهو يرى حلمه يتهاوى مع
أي فجيعة
يحسها المرء ّ
ّ
ّ
سقوط مدينة القدس وضياعها ،وكيف تفتّت الغربة روحه إلى شظايا،
إذ حين يعود إبراهيم إليها يهذي بالقول« :بتنا شظايا .وهكذا تغيّر حالي
وصار إبراهيم غير إبراهيم ،وصارت القدس هي غير القدس ،وصارت
أحالمي هموما ً ووحدة وفراغا ً والزهايمر وضياع القدس».
ل��ق��د س��اه��م��ت األع��م��ال ال��روائ��ي��ة ال��م��ذك��ورة وغ��ي��ره��ا م��ن ال��رواي��ات
الفلسطينية والعربية في التأكيد على مكانة القدس وهويتها العربية.
مشيرة إلى أن سياسة اإلبعاد واالقتالع التي مارسها الصهاينة ض ّد
العرب المقدسيين كان تزيدهم إصرارا ً على التشبث بتراب هذه المدينة
أي كان المساومة عليها .ولئن جاهد الروائيون
المقدسة التي ال يملك ّ
خصوصا ً واألدباء عموما ً في شرح معاناتها والظلم الذي لحق بأبنائها،
فإن الشعب العربي بمسلميه ومسيحييه يدرك أن القدس عائدة عائدة
للطي أو التفريط
مهما استلزم ذلك من تضحيات ،فهي ذاكرة غير قابلة
ّ
أو النسيان!
* كاتب فلسطيني

القد�س عرو�س عروبتكم
} رياض طبره*
تحت ّل القدس مكانة قلّما احتلتها أو تحتلّها
أي م��دي��ن��ة ف��ي ه���ذا ال��ع��ال��م .ول��ه��ذا دالالت���ه
ّ
بكل تأكيد ،ول��ه أي��ض��ا ً ظالله على المشهد
التاريخي منذ فجر التاريخ إلى اآلن .وهو
يحمل الضدّين الحرب والسالم في طيّاته.
فعلى رغ��م من أنها «مدينة الله» في إحدى
مس ّمياتها ،ومدينة السالم ،والقدس اآلتية
م��ن ال��ق��داس��ة ،م��ع ذل��ك ت��ك��اد ح���روب كثيرة
ج��رت وم��ا زال��ت مستمرة م��ن أج��ل القدس
وتحت راية فتحها أو تحريرها.
هل صحيح ألنها زه��رة المدائن أم ألنها
المدينة التي كانت آخ��ر المدن التي دخلها
المسيح قبل أن يسلّمه ي��ه��وذا إل��ى الجند
ليحمل صليبه وي��ع��ب��ر الجلجلة ف��ي درب
آالم ما زال إلى اآلن هو درب حياة لشعبنا
ال��ع��رب��ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م��ن��ذ االغ��ت��ص��اب ثم
االح��ت�لال ال��ذي م��ا زال جاثيا ً على صدور
األم���ة م��ن��ذ ع��ق��ود م��ن دون أن ي��ح�� ّرك��ه��ا أو
يوجهها االت��ج��اه الصحيح م��ع أن القيصر
ّ
الروسي بطرس االكبر قد قال يوماً :سيظل
الفرنسيون ينتصرون على ال��روس حتى
يتعلموا منهم كيف ينتصرون عليهم.
وال���ي���وم ،ي��وج��ع��ن��ي س����ؤال ك��ل��م��ا تابعت

لحظة بلحظة م��ا يجري ف��ي وطننا الكبير
وف���ي ب��ل��دن��ا الحبيب س��وري��ة م��ف��اده ل��و أن
ه��ذه الدماء الزكية الطاهرة وه��ذه الموارد
الكبيرة الضخمة اتجهت لتحقيق «السالم
ال���ع���ادل وال��ش��ام��ل ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة» ،ه��ل كنا
بحاجة إلى يوم في السنة أو يومين نتذكر
واج��ب��ن��ا خاللهما ت��ج��اه ال��ق��دس؟ وه��ل كنا
ب��ح��اج��ة إل���ى وج����ود ل��ج��ن��ة إلن���ق���اذ القدس
غير موجودة أو فاعلة ومثلها تلك التي ما
زال���ت قائمة إلن��ق��اذ المسجد األق��ص��ى منذ
سبعة وأرب��ع��ي��ن ق��ه��راً ،إذ يناشد األقصى
العرب والمسلمين إلنقاذه فيفجع إذ يراهم
يتهافتون على جبهة أعدائهم ودائ���رة تلك
الجبهة أي «إسرائيل» يخطبون و ّد نتياهو،
وي���ت���آم���رون م��ع��ه ع��ل��ى م���ن وم���ا ت��ب��ق��ى من
س��وري��ة وال��ع��راق وم��ص��ر وال��ي��م��ن وليبيا،
هذه الدول التي شكلت ذات صحوة قومية
حلما ً عربيا ً السترجاع القدس .
هذه اللجنة لم تفلح يوما ً بإقناعنا بأنها
ل��ج��ن��ة ل���ش���يء غ��ي��ر أن���ه���ا ل��ج��ن��ة الس��ت��م��رار
ضياع القدس وتعرضها لمزيد من عمليات
التهويد ،وربما أكثر من ذلك الذي نراه اآلن
ونخشى المزيد منه في ظ ّل وجود ثمانمئة
ألف مستوطن في الضفة الغربية ما يشكل

كيانا ً «إسرائيلياً» متجدّدا ً ال يقع تحت دائرة
االهتمام وضرورة االسراع بالمعالجة .
والوجع األش ّد إيالما ً اليوم ،ونحن نحتفل
باليوم العالمي للقدس ،أننا بتنا نرى القدس
رغ��م ك��ل ج��راح االح��ت�لال والتهويد ليست
بخطر داهم كما هو حال األمة كلها ،وكما هو
حال المدن العربية الرئيسة بالذات .إذ باتت
بين س��ن��دان اإلره����اب وم��ط��رق��ة التشطير،
وربما الدمار والخراب لحاضرها وماضيها
ومستقبلها ومستقبل أجيالها .
كنا نبكي فلسطين جرحا ً غائرا ً في الكرامة
العربية ،ونبكي القدس جرحا ً أكثر عمقاً.
لكننا بتنا اليوم نبكي أمة من الماء إلى الماء،
حالها كحال المستجير من الرمضاء بالنار،
أمة ربما كانت خير أمة أخرجت للناس.
المشكلة اليوم أننا نشعر بالعجز ونحن
م��ط��ال��ب��ون ب��االج��اب��ة ع��ن ال��س��ؤال الرئيس:
لماذا لم يتط ّوع الشباب المسلم والعربي
ويندفع باتجاه فلسطين منذ النكبة 1948
وإل��ى االن ،فيما تتدافع مجموعاتهم لقتل
الحياة وقتل أنفسهم كما نرى ونسمع كل
يوم بعيدا ً عن فلسطين وعن القدس؟
* كاتب وشاعر سوري

يوم القد�س ...ر�سالة �إن�سانية
} سلوى عباس*
من المحبة كلمة الس ّر األزلية تنطلق رسالة
ي���وم ال���ق���دس .وم���ن وح���ي ه���ذا ال��ي��وم تتفتح
سنبلة من حنطة األمل وتتوضح رؤية الخلق
المدرك لحتمية االنتصار ،عبر مسيرة يتدفق
من خاللها الوع��ي تتخلله الصحوات ،تاركا ً
لنفسه ح��ري��ة االن��س��ي��اب م��ع مطر المفردات
فوق أرصفة األناشيد ،يعزفها أبناء فلسطين
والعالمين العربي واإلسالمي ،الذين ستبقى
ثورتهم صدى لصوت فلسطين الحرة واألبية
بهم .كرمز ألبنائها الذين يستحقون االنتماء
إل��ي��ه��ا .فلسطين ال��ت��ي ع��لّ��ق��ت ع��ل��ى سحابات
الحزن معاطف أبنائها العابقة أرواحهم برائحة
األقحوان المندى بدمائهم التي أبت أن تخون
ال��وط��ن ،ف��رح��ل��وا وه��م على يقين أن حلمهم
سيزهر ث���ورة ف��ي وج���دان أج��ي��ال يتوارثون
القضية واإلي��م��ان بها حتى يحققوا النصر،
فلسطين التي ح��اول الظالميون وداعموهم
إش���ع���ال ال��م��ن��ط��ق��ة ب���ال���ح���روب واالق���ت���ت���االت،
ليبعدوها عن محور المقاومة ،لكنهم أخطأوا
الهدف ،فهي باقية في الوجدان عبر األجيال
لحمل ل��وائ��ه��ا وال���دف���اع ع��ن��ه��ا ،مخيبين آمال
ال��ص��ه��اي��ن��ة ب���أن ال��ك��ب��ار ي��م��وت��ون والصغار
ينسون فتنتهي القضية ،وق��د أثبت التاريخ

كذب ما فبركوا وما س ّطروا من أضاليل ،وظل
أبناؤها يحملون رايتها بيرقا ً موسوما ً بالحلم،
لتنبت بطوالتهم شجرة من عبق الحياة.
ب��األم��س ،وع��ل��ى خ��ط��ى ال��م��ق��اوم��ي��ن الذين
اج��ت��م��ع��وا ف��ي م��س��ي��رة ح��اش��دة أم���ام الجامع
األموي في دمشق ،إحياء ليوم القدس العالمي
وت��ع��ب��ي��را ً ع��ن اع��ت��زازه��م ب��ه��ذا ال��ي��وم ،تألقت
األغ��ان��ي وأق��ي��م��ت أع����راس ال��وط��ن ،ف��ق��د باكر
الناس في دمشق (سوريون وفلسطينيون)
ال���وق���ت ل��ي��ك��ون��وا أم����ام وع���ده���م ال��ح��ق ال���ذي
ي��س��ط��رون ع��ب��ره ك��رام��ت��ه��م وك��رام��ة وطنهم.
احتشدوا يعبّرون عن حبّهم لبلدهم ،وتمسكهم
بقضيتهم ،وهم يط ّوقون عنق الحلم لينسجوا
لوطنهم وشاحا ً من كبرياء وشموخ.
فلسطيننا الغالية .منك ومعك نتعلم كيف
نصنع الضماد لجراحنا ،وفي لحظات وهننا
نرتمي في حضنك تبلسمين آالمنا وتروين
ظمأنا إلى حروف اسمك نجمعها في قارورة
حلم نرتشفه قطرة قطرة حتى يطل الصباح.
نعاهدك في هذا اليوم أن يبقى قدسك الشريف
قبلتنا ،وقبلة كل مقاوم عرف معنى االنتماء
الوطني وال��ق��وم��ي ،ف��ي ه��ذا ال��ي��وم يؤكد أبناء
ال��ع��ال��م��ي��ن ال���ع���رب���ي واإلس��ل�ام����ي تمسكهم
بقضيتهم ويجددون العهد أن يكونوا أوفياء

ل��رس��ال��ت��ه��م ال��ع��روب��ي��ة ،وأن ي���س���اف���روا إلى
األبعد ،إلى المدى المفتوح على الغد المشرق،
ينفضون عنهم غبار الموت الذي حاول األعداء
نثره على أرواحهم ،يرسمون في رحابة هذا
اليوم فضاءات تليق بطهر قضيتهم ،وهذا ما
ينطوي عليه ي��وم ال��ق��دس ال��ذي أعلنه اإلمام
الخميني من دالالت ومعاني استثنائية لعل
أه��م��ه��ا إب��ق��اء ال��ق��ض��ي��ة الفلسطينية حاضرة
ف��ي وج���دان ال��ش��ع��وب العربية واإلسالمية.
وم��ا إح��ي��اء ه��ذا ال��ي��وم إال للتأكيد على ثوابت
ه��ذه القضية وقيمها ومعانيها ،وأولويتها،
وإعطائها بعدها العالمي كنموذج للصراع بين
الحق والباطل .ويمثل حالة من الوحدة واأللفة
بين المسلمين .أما رمزية إعالنه في الجمعة
األخيرة من شهر رمضان ،فألن يوم الجمعة
مبارك بشكل عام ،ويأخذ الجمعة األخير من
الشهر خصوصيته من ظهور ليلة القدر فيه،
هذه الليلة التي يعبّر فجرها عن ظهور الحق،
وحيث ستكون القدس مكانا ً موعودا ً لإلعالن
عن قيام دولة العدالة اإللهية ،وسطوع شمس
الحق على الدنيا من خالل تلك الصالة العالمية
ف��ي ه��ذا الشهر ال��ت��ي ي��ش��ارك فيها ك��ل رموز
الحق.
* كاتبة وإعالمية سورية

بارود �أخ�ضر
مزرق
} أحمد ضياء*
ّ
المفخخة
أغ���دق���ت ع��ل��ي��ن��ا
وريقاتها
إذ ش ّمرتنا على غير العادة
متمازجين بالدماء
بنت أخ��ي وأنا
علي ُ
دخلت َّ
اقرأ
كانت ترتدي خلخاالً شديد
الصوت
هممت بالصراخ بها
اجلسي والدي نائم!
وللحظة
ماع قلبي
خفق
ارتجف
تذكرت أنه لم يعد موجودا ً
ُ
إلاّ في ذاكرتنا
ذهبت زوجتي في أ ّول يوم
ْ
لها بالتدريس
إلى مدرسة نائية جدا ً
مك ّونة من كرفانات
تالميذها تتقاف ُز عيونهم
بالكبت
كانت مرتدية بنطلون جينز
ومتح ّررة
ما أث��ار حفيظتي في اليوم
الثاني جاءتني طلبة جبة
ك��م ي��ا ت��رى ك��ان��ت الغريزة
ت���م��� ُد أذرع����ه����ا م����ن عيون
التالميذ؟
��ي مئة سنة على
ض
بعد م�� ّ
موتي
فتحوا قبري
لم يجدوا شيئا ً
سوى كومة أتربة وحروف
تنبض بحبك
أ
ب
ي!
ركبت جسدي رصاصات
باردة
أخشى أنها صنعت ألجل
السالم!
* شاعر من العراق
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