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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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إبراهيم الجبين

مــّرت ظاهــرة الكتابــة عــن تجربــة االعتقــال السياســي فــي ســورية عبــر النتــاج األدبــي، علــى أيــدي مــن 
ــا  ــدة، إال أنه ــوالت عدي ــل وتح ــا بمراح ــن كابدوه ــم مم ــارب غيره ــاول تج ــي تن ــوا ف ــن رغب ــوها أو م عاش
بقيــت عصّيــة علــى التقييــد والقولبــة، وكيــف يمكــن أن ُتقيَّــد وهــي باألســاس انقــالٌب علــى القيــد، وتحطيــٌم 
ــة مــا حــاول بالفعــل تقديمهــا  ــة؟ ولكــن مهــاًل، فقّلمــا ُوجــدت بيــن تلــك التجــارب األدبي لجــدران الزنزان

كثــورٍة علــى القيــد وحجــز الحريــة وانتفاضــة طيــٍر علــى قفــص.
كان القصــد مــن وراء أولــى أطــوار تلــك التجربــة توثيــق القصــة، وهــي مــن دون أدنــى شــٍك ال تغــادر كونها 
ــرد  ــم والتش ــب واألل ــد الح ــى رص ــة عل ــعر والرواي ــا دأب الش ــوًة، ومثلم ــانية قس ــارب اإلنس ــر التج ــن أكث م

والضيــاع والفقــر والمنفــى ُحــّق لــه أن يرصــد تجربــة الســجن.
ــا  ــب، وكله ــر فحس ــة والقه ــب واإلهان ــي التعذي ــم، ال ف ــجون العال ــل س ــس مث ــجن لي ــورية، الس ــي س ف
مــن مفرداتــه، وكافيــة لوصفــه. وال قتــل األحــالم وغســل األدمغــة وتفكيــك المجتمــع قــادر علــى اختزالــه 
ــف  ــدور خل ــا كان ي ــا م ــل لن ــه لينق ــى عاتق ــجن عل ــب الس ــا أدي ــي وضعه ــك الت ــة تل ــأي مهم ــه، ف وتوصيف

ــة. ــة المظلم ــاردة الموحش ــرف الب ــدران والغ الج
ــة الســجن، ال يتجــاوز بــّث مــا فــي صــدره  كان مــا يــدور فــي خلــد الكاتــب الســوري وهــو يــدّون تجرب
مــن نــار حبيســة، ولعّلــه كان فــي حياتــه العاديــة، كإنســان خــارٍج مــن المعتقــل، يقــوى علــى اســتعادة توازنــه، 
ــه ليــس  ــة أفــراد المجتمــع؛ لكنــه حيــن اكتشــف أن ويواصــل مــا تبقــى مــن ســنّي عمــره مثــل غيــره مــن بقي
ــرته  ــط أس ــه، وس ــية مع ــراره النفس ــل أض ــي يحم ــه، بق ــفى من ــه، أو يش ــّرض ل ــا تع ــاوز م ــعه أن يتج ــي وس ف
التــي رجــع إليهــا بعــد ســنوات طويلــة مــن االعتقــال، زوجتــه وأطفالــه، أمــه وأبيــه اللذيــن يكونــان قــد فارقــا 

الحيــاة وهــو ال يــزال حبيًســا لــدى ســلطة وحشــية لــم تــراع أي عاطفــة أو تقاليــد.

ــا، ويعمــل محــّرًرا فــي  إبراهيــم الجبيــن روائــي وصحافــي وشــاعر ســوري يقيــم فــي ألماني
ــن  ــودي م ــات يه ــرق«، و»يومي ــن الش ــة »عي ــي الرواي ــه ف ــدر ل ــة. ص ــرب« اللندني ــة »الع صحيف
ــي« 

ّ
ــا عن ــْس هواَءه

ّ
ــعر »تنف ــي الش ــه ف ــة، ول ــة األلماني ــى اللغ ــه إل ــت أعمال ــق«، وترجم دمش

و»البــراري«. وفــي الدراســات واألبحــاث »الطريــق إلــى الجمهوريــة«، »لغــة محّمــد«. كمــا 
كتــب العديــد مــن األفــالم الوثائقيــة، وأعــّد وقــّدم البرامــج التلفزيونيــة الحواريــة علــى شاشــة 
الفضائيــة الرســمية الســورية وعلــى قنــوات تلفزيونيــة عربيــة مختلفــة، ومنهــا برامجــه »عالمة 
فارقــة«، »الطريــق إلــى دمشــق«، »شــارع الثقافــة« و»أهــل الــرأي«. فــاز إبراهيــم الجبيــن 
ــق  ــن دمش ــة - م ــة األوروبي ــاب »الرحل ــة كت ــن مخطوط ــة ع ــة ألدب الرحل ــن بطوط ــزة اب بجائ
إلــى رومــا، باريــس، ميونيــخ، فيينــا، بلغــراد، بودابســت، صوفيــا، اســتانبول« 1911-1912 للســوري 

ــارودي.«  ــري الب فخ إبراهيم الجبين
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الحنين إلى الزنزانة

ــن  ــض م ــا بع ــي فيه ــرف ل ــي اعت ــات الت ــك اللحظ ــر تل ــب، تذّك ــان وكات ــي، كإنس ــم ل ــن المؤل وكان م
ــر  ــو أكث ــجن، فه ــى الس ــتاقون إل ــم يش ــة: بأنه ــدد الطويل ــاب الم ــن أصح ــابقين م ــن الس ــي المعتقلي أصدقائ

ــم. ــرج عنه ــن ُأف ــارج حي ــي الخ ــا ف ــي وجدوه ــاة الت ــن الحي ــًة م رحم
هنــا وقــع الكاتــب فــي فــخٍّ جديــد، فبتخليــده تجربــة الســجن، وعــدم توافقــه مــع الحيــاة الجديــدة، كان 
ــط  ــادره فق ــه غ ــر أن ــجنه، غي ــن س ــرج م ــه خ ــه أن ــراءى ل ــجٌن ت ــد، س ــن جدي ــجن م ــى الس ــع إل ــن يرج كم
بجســده، إذ فــّر بهــذا الجســد الــذي كان يمكــن أن يقــع تحــت التعذيــب والتجويــع وصنــوف العنــف كافــة، 

ــان. ــاك خلــف القصب وبقــي طيفــه هن
كل مــا أتتبعــه اآلن، هــو انعــكاس تلــك العواصــف التــي تضــرب أعمــاق أديــب الســجن فحســب، علــى 
النــص الــذي ســوف يكتبــه، وعلــى المحتــوى الــذي ســيكون بعــد قليــل أكثــر مــن مجــّرد صــورة فوتوغرافيــة 

توثيقيــة لعالــم الســجن.
ــد  ــّص أدب الســجون، فالزمــن عن ــع ن ــة التــي تصن ــر الرهيب ــي فــارق التوقيــت ليكمــل سلســلة التدمي ويأت
ــوا أنهــم  ــد لحظــة اختطافهــم، وظن أولئــك الشــّبان الذيــن اخُتطفــوا مــن لحظاتهــم ومجتمعاتهــم توقــف عن
حيــن خرجــوا بعــد ســنوات أنهــم مــا زالــوا عنــد تلــك اللحظــة، لكــن كل شــيء كان قــد تغّيــر، فــي الحجــارة 
والبشــر وحتــى أطــوال جــذوع الشــجر، فقــط هــم ظلــوا شــباًنا منتهبيــن مــن بهجــة البدايــات، علــى الرغــم 

مــن شــعر أبيــض جلــل رؤوســهم وجلــد بــدا أشــبه بلحــاء تلــك الشــجرات التــي كبــرت وحدهــا.
مــاذا نقلــت لنــا تدوينــات األدبــاء المعتقليــن؟ كان بعضهــم يصنــع األقــالم مــن أوراق الســيلوفان 
المســتخرجة مــن علــب التبــغ، والحبــر مــن دهــن الــرأس ورمــاد الســجائر ليكتبــوا، وكان بعضهــم ال يفعــل 
شــيًئا ســوى االنتظــار حتــى يتنفــس هــواء الحريــة خــارج بــاب الســجن، وحيــن خرجــوا وجــدوا أن الســجن 

ــي الداخــل. ــه الحــال ف ــت علي ــًدا ممــا كان ــر قســوًة وتعقي ــر وأكث فــي الخــارج أكب
ــر للغضــب أن تقــرأ عــن ســجن كل مــن  ــه، وكان مــن المثي ــى الســجن وســاكنيه نظــرًة تنزي بقــي ينظــر إل
فيــه مالئكــة، ولكنــك ال تســتطيع منــع نفســك مــن التعاطــف مــع الجميــع، فالــكل ضحايــا فــي هــذا المــكان 
مهمــا اختلفــت درجــة أخالقهــم وقيمهــم واتجاهاتهــم. وتلــك الغاللــة مــن التنزيــه التــي أراد أديــب الســجن 
أن يصــّور بهــا مــا كان يجــري داخلــه، كانــت خــط دفــاع عــن نفســه، ليــس أمــام حياتــه الجديــدة فحســب، بــل 

أيًضــا فــي مــا يتصــل بإرثــه الخــاص. 
كل شــيء فــي هــذا الجحيــم يســتحق التفكيــر فيــه ألــف مــرة، حتــى ســبب اإلفــراج عــن هــذا المعتقــل أو 
ــورية  ــي س ــي ف ــل السياس ــم، فالمعتق ــيء أل ــبهة، وكل ش ــيء ش ــا. كل ش ــذا الحًق ــن ه ــيكتب ع ــذي س ذاك ال
ــه تجــد اللصــوص والشــاذين جنســًيا  ــه، وفي ــا ل مجتمــع ســوري آخــر، مــواٍز للمجتمــع، وقــد يكــون مطابًق
ــا، والطائفييــن والعنصرييــن، إلــى جانــب  ــٍة وأيديولوجي والمخبريــن والعبيــد، وتجــد المتطرفيــن مــن كل مّل
الحالميــن الذيــن يعــّدون أنفســهم شــهداء أحيــاء مــن أجــل قضاياهــم، يجمــع بينهــم رابــط قهــري وحيــد هــو 

أن الــكل فــي قفــص واحــد.
ذلــك طــور مــن أطــوار الكتابــة عــن الســجن، كان علــى أديــب الســجن أن يوثقــه، لينجــو بنفســه مــن واحدة 
علــى األقــل مــن تلــك الصفــات اآلنفــة الذكــر، وقــد وجــد كثيــرون أن الخيــار األفضــل هــو عــدم الخــوض 
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فــي تصويــر عالــم الســجن علــى حقيقتــه، فقــد يعتقــد أحــد القــّراء، إذا لم يخيَّــل لــكل القــراء، أن الكاتــب كان 
علــى هــذه الحــال أو تلــك. وبذلــك خســرنا نقــل الحقيقــة كاملــة، وكســب الســجان نقاًطــا إضافيــة بالتعميــة 

علــى مــا كان يــدور فــي ســجنه.
ــة، فأصبــح  ــاب فرصــًة لتســويق مشــاريعهم األدبي ــدا الســجن بالنســبة إلــى بعــض الكّت فــي طــور آخــر، ب
ر وتنســج وتصــّدر كلمــا اســُتهلكت، حتــى تباهــى أحــد الشــعراء بــأن عــدد  أدب الســجن، بضاعــة تعــاد وُتكــرَّ

الســياط التــي تلقاهــا علــى ظهــره أكثــر مــن الكلمــات التــي كتبهــا فــي قصائــده!
ــن  ــارج م ــجن، فالخ ــاب الس ــن كّت ــط م ــذا النم ــرام آالم ه ــى احت ــة إل ــؤولية األخالقي ــك المس ــد تدفع وق
ــه الســيكولوجية، ومــن الطبيعــي أن يكــون إنتاجــه  ــي حالت ــا، وأعن ــن يخــرج طبيعًي ــور المخيــف ل ــك التن ذل
متضــرًرا بقــدر مــا تضــرر وعيــه واســتقراره النفســي. غيــر أن مــا يثيــر االنتبــاه أن هــذا اإلنتــاج قــد يثيــر الــرّواد 
مــن القــّراء والمترجميــن ألول وهلــة، وربمــا يســتمر أثــره بعــض الوقــت، قبــل أن يخفــت ويصبــح بــال أي 
تأثيــر، بــل ســيتحول تأثيــره إلــى دعايــة مضــادة تماًمــا للغــرض منــه، تخــدم الســّجان مــن جديــد وال تخــدم 
الضحايــا. وأكــّرر ثانيــًة أن التنــاول هنــا يتصــل بقيمــة المحتــوى األدبــي الــذي ســنفترض أنــه بــاٍق لأجيــال 

ــي األدب. ــاد ومؤّرخ ــين والنّق ــة والدارس القادم
فــي ذلــك الطــور خــرج أدب الســجن عــن وظيفتــه، وأصبــح مســّخًرا لخدمــة مشــروع شــخصي للكاتــب، 
ومــع أن االعتقــال السياســي ليــس تجربــة عاديــة، بــل حــدث شــديد التوتــر يجــرى علــى فتــرات طويلــة، ال 
ــاًة تعّرضــت لالغتصــاب تــروي مــا وقــع لهــا أول  ــا نتخيــل فت يشــبه غيــره مــن التجــارب المؤلمــة، إال أن لن
مــرة، ثــم مــرًة ثانيــة، ثــم ثالثــة بطريقــة جديــدة، ثــم رابعــة وخامســة وسادســة، مــاذا يتبقــى مــن الحــدث ســوى 

أنــه ســوف يســتحيل ثرثــرًة لغويــة بينمــا يتــوارى المعنــى ويــذوي.
ولــو اســتمّر مظفــر النــواب بالكتابــة عــن تجربــة اعتقالــه فــي إيــران مــدى الحيــاة، وهــي التــي وثقهــا فــي 
»الوتــرات الليليــة« لمــا بقــي لشــعره أي قيمــة. ولــو واصــل محمــود درويــش الكتابــة عــن ســجنه علــى يــد 
اإلســرائيليين لمــا كان قــد وصــل إلــى »ســرير الغريبــة« و»الجداريــة«، كمــا وّثــق ذلك فــي »برقية من الســجن«:

»من آخر السجن، طاردُت كفُّ أشعاري
تشد أيدَيُكْم ريًحا على ناِر

أنا هنا، ووراء السوِر أشجاري.«
ــة  ــاء، كمــا فــي حال ــع األدب ــرة، أن يصن ــرات قصي ــو لفت ــه كان فــي وســع الســجن، ول ومــن المفارقــات أن
ــي  ــزب القوم ــاء الح ــع أعض ــي م ــان المالك ــد عدن ــال العقي ــد اغتي ــه بع ــوال توقيف ــذي ل ــوط، ال ــد الماغ محم
الســوري االجتماعــي، لمــا كتــب الشــعر، كمــا كان يقــول. وكمــا اعتــرف بشــجاعة تصــف كل حكايــة األدب 

مــع الســجن:
»أناُم

 وال شيء غير جلدي على الفراش
 جمجمتي في السجون

 قدماي في األزقة«.
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إن أخطــر طــور يمكــن أن يمــّر علــى أدب الســجون، مــع صــدور العديــد مــن الروايــات والدواويــن التــي 
ــات  ــن منتج ــة م ــر صالب ــجون أكث ــد أن كان أدب الس ــر. بع ــي الفك ــر ف ــور التأثي ــو ط ــه، ه ــت علي ــه وبن وثقت
المفكريــن والسياســيين الذيــن لــم يتناولــوا الســجن السياســي حتــى اآلن مــن بــاب المراجعــة والتحليــل، ولــم 
يتلفتــوا إليــه بالبحــث فــي جــدوى الدخــول وقيمــة البقــاء ومعنــى الخــروح ومــا بعــده، بــل أعــادوا حبــس 
ــن السياســيين مجــدًدا فــي فقاعــة مــن اإلهمــال، وتعاملــوا معهــم علــى أنهــم مناضلــون وحســب،  المعتقلي
ــد علــى مســتوى األداء السياســي  ــم جدي ــج لتقدي ال ظواهــر تســتحق البحــث والتفكيــك واســتخالص النتائ

الســوري.
وكان مــن بيــن أبــرز المواقــف المثيــرة بالنســبة إلــي ردة فعــل المعتقليــن الســابقين فــي ســجن تدمــر، حيــن 
فّجــره تنظيــم »داعــش«  اإلرهابــي كمــا دّمــر آثــار تدمــر والموصــل وغيرهــا، وكيــف حزنــوا علــى غيــاب هــذ 

المعلــم الرهيــب الــذي قالــوا إنهــم تمنــوا لــو أنــه يبقــى ليتــم تحويلــه إلــى متحــف فــي المســتقبل. 
رأينــا ســجوًنا مثــل هــذه فــي أنحــاء عديــدة مــن العالــم، كســجن مانديــال، ومعتقــالت أوشــفيتز النازيــة، 
وحتــى أقبيــة محاكــم التفتيــش التــي أفتتحــت للعــرب المســلميين فــي األندلــس بعــد ســقوط غرناطــة والتــي 
ــر  ــجن تدم ــن س ــية ع ــد وحش ــجون ال تزي ــن، وكل الس ــّياح والمرتادي ــا للس ــون أبوابه ــبان يفتح ــا زال اإلس م

وســجن صيدنايــا وغيرهمــا مــن ســجون نظــام األســد فــي ســورية، األب واالبــن.
لــم نصــل بعــد إلــى زمــن نســتطيع فيــه تحويــل الســجون إلــى متاحــف، لكــن أدب الســجون نجــح فــي 
ذلــك وحــده، وأخفــق السياســيون. ومــا زلــُت أرى الســوريين، سياســيين وأدبــاء، ينتمــون كمــا كانــوا علــى 
مــدى آالف الســنين، إلــى عالــم أســطوري بطولــي، يــرى المــوت فــي المعركــة الخاســرة شــهادة مكافأتهــا في 
الســماء، ويــرى االعتقــال السياســي تقدمــًة لتحقيــق مكافــأٍة مــا ســتأتي، وال أحــد يعــرف مــن أيــن وال كيــف 
ــؤال:  ــوا اآلن الس ــوريين أن يطرح ــدر بالس ــل يج ــه، ب ــك أو عدم ــول ذل ــم ح ــق معه ــك أن نتف ــتأتي. ال نمل س
ــبعينيات  ــنوات الس ــي س ــن ف ــن والمناضلي ــوريين الثائري ــّبان الس ــرات آالف الش ــة عش ــز حري ــن حج ــم يك أل
ــا  ــتبداد وم ــا أراده االس ــط م ــو بالضب ــر ه ــن بالتغيي ــن المطالبي ــورية م ــاحة الس ــالء الس ــات وإخ والثمانيني
تمنتــه الدكتاتوريــة؟ فلمــاذا ُمنِــَح لــه مــا أراده علــى طبــق مــن فضــة؟ ومتــى سُيحاَســب المفكــرون والقــادة 
السياســيون الذيــن قــادوا الشــباب إلــى المعتقــالت بــداًل مــن قيادتهــم إلــى حلــول سياســية معقولــة، وبــداًل 

مــن منــح وحشــية المســتبد مــا تريــد محاســبة هادئــة وواعيــة وموضوعيــة؟
ــه  ــر عنوان ــتقبله، فتغي ــه ومس ــو خطط ــا نح ــااًل، كان ماضًي ــاء أو رج ــن، نس ــؤالء المعتقلي ــن ه ــد م كل واح
وتغيــر مســار حياتــه، مئــات آالف األســر الســورية كانــت تعّلــق صــور أبنائهــا المغيبيــن فــي الظلمــات علــى 
ــٍر عــن أبنائهــا، كمــا هــي الحــال  ــم يكــن لديهــا أمــل فــي معرفــة خب ــرة، ول جــدران الحــزن والبيــوت الفقي

ــن فــي الســجون، وللمعلَّقــة أرواحهــم بهــم خارجهــا. ــة القهــر للقابعي ــوم، لتســتمّر عجل الي
ُيكتــب أدب الســجن فــي ســورية، فــي ُبعــد مــن أبعــاده، كــي ال ُيقال إنهــا كانــت أعماًرا مهــدورة في الســجن 
ــة. ــرأي وأصحــاب الرؤي ــام لقــادة ال ــاب الت ــا للغي ــدة، والــكل ضحاي ــر أو فــي المنافــي العدي الســوري الكبي
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المشاركون
في هذا 

العدد

الزهراء سهيل الطشم

إبراهيم الجبين

إبراهيم صموئيل

آندي فليمستروم

إيمان صادق

أحمد قعبور

أمل حويجة

أنجيل الشاعر

آرام

بسام يوسف

جمال بوعجاجة

حاتم التليلي محمودي

حازم نهار

حسام الدين درويش

حسيبة عبدالرحمن

خطيب بدلة

راتب شعبو

رغدة الخطيب

ريبيكا شريعة طالقاني

سالم عوض الترابين

سميح شقير

سمير ساّسي

سمير قنوع

سهيل الجباعي

سوزان علي

وفي
ّ

شفيق صن

عبد الرزاق دحنون

عالء الرشيدي

علي الكردي

غسان الجباعي

فاتن أبو فارس

فاتن شمس

فادي كحلوس

ود
ُ
فاطمة علي عّب

فراس سعد

فرج بيرقدار

فواز حداد

كومان حسين

د
َ

محمد إبراهيم هّم

محمد بوعيطة

محمود أبو حامد

مصطفى خليفة

وم
ّ
منذر بدر حل

ميسون شقير

نادية بلكريش

نبيل سليمان

نجاح البقاعي

هشام عيد

وجدان ناصيف

وسيم حسان

ياسر خنجر


