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ما ان اجتزنا حي الن�صر باجتاه منطقة معامل الطابوق (طريق بعقوبة القدمي) حتى �أ�صبنا نحن كادر (املدى) بخيبات �أمل
متعاقبة ،الأوىل متثلت يف �ضيق ال�شارع ذي امل�سار الواحد واملخ�ص�ص للذهاب والإياب ،هو لي�س طريقا ،بل �صراط م�ستقيم
مد فوق �سطح الأر�ض ،فحينما تلتقي �سيارتان متعاك�ستان باالجتاه لي�س مب�ستطاع �سائقيها جتنب اخلروج منه اىل كتفيه
الرتابيتني ،وبالت�أكيد فانهما �سيكونان �سعيدين لو ان الأمر اقت�صر على الرتاب وح�سب وامنا يتعداه اىل احلفر واملطبات
الطبيعية وال�صناعية.
ولي�س هذا فقط بل قطع ال�سكراب املعدنية والق�ضبان احلديدية التي يحاول جميع م�ستخدمي هذا الطريق جتنب االنزالق
نحو احلافة الرتابية له خ�شية ان تت�سبب يف انفجار �إطارات عجالت �سياراتهم ،ومع هذا قد تتالم�س مرايا ال�سيارات
اجلانبية فيتقبلها ال�سواق برحابة �صدر على انها واقع ال بد من القبول به.

منطقة "�أم الذبان"

�أحياء بائ�سة  ..خارج الزمن والت�أريخ!
مكب نفايات
وع�ل��ى جانبيه �أي���ض� ًا ،ثمة �أ��ش�ب��اه منازل
توزعت ب�أ�شكال ع�شوائية ،وخيبة الأمل
ال �ث��ان �ي��ة ،ان ه ��ذه ال�ت���ش�ك�ي�لات البنائية
امل�شوهة ،تكد�ست يف باحاتها التي �سورت
با�سيجة �شتى ،منها الأ� �س�لاك ال�شائكة،
والبلوك ،او امل�شبكات احلديدية ..ع�شرات
الأكيا�س الن�سيجية التي ي�أتي بها (العتاكة)
من خمتلف مناطق بغداد ،حم�شوة ب�أجزاء
معدات ميكانيكية و�أجهزة كهربائية تالفة
وبطاريات ال�سيارات ،والتي حتوي بع�ضا
من عنا�صر الأملنيوم والر�صا�ص والبال�ستك
وغريها من املواد التي تدخل يف ال�صناعات
املحلية املعادة وغري املرخ�صة.
�ضحايا حوادث
خيبة الأمل الثالثة ،ان هذا الطريق �أن�ش�أه
االنكليز يف منت�صف العقد الثالث من القرن
املن�صرم لريبط ل��واء بعقوبة بالعا�صمة
م��ارا مبنطقة (كا�سل بول�س) ال�ت��ي كانت
فيما م�ضى م�ستودعات خا�صة باجلي�ش
الربيطاين ،ومنذ ذلك احلني وحتى اليوم
مل جتر عليه اعمال �صيانة او تطوير ،او
�إن�شاء م�سار ث��ان ل��ه ،ولطاملا �شهد �أحداثا
م��روري��ة ذه��ب �ضحيتها امل �ئ��ات ،ورمب��ا ال
�أغايل اذا ما قلت الآالف.
غبار ثم غبار
اخليبة الرابعة ،ان هذا املمر ال�ضيق مغرب
ط��وال �ساعات النهار ،وان عمال التنظيف
ب�أزيائهم املميزة ي�سهمون ب��إث��ارة الغبار
مب�ع��دات�ه��م امل�ل��ون��ة ،فهم ي�ح��ول��ون �أك ��وام
الأت��رب��ة م��ن م�ك��ان لآخ ��ر ،وكلما انحرفت
عجلة ما على الكتف الرتابية ب�سبب �ضيق
الطريق ،تهب عا�صفة ترابية ،وهكذا تتكرر
هبات الغبار.
مياه الغ�سيل
اخليبة اخلام�سة ان ه��ذا امل�م��ر وال ��ذي ال
يتجاوز عر�ضه خم�سة �أم�ت��ار حت��ول ويف
جانبيه اىل منطقة �صناعية بدائية جدا،
بالرغم من لوحات حماله الف�سفورية والتي
حملت �أ��س�م��اء وع�لام��ات جت��اري��ة غريبة،
ناهيك عن كراجات غ�سيل ال�سيارات التي
ت�سيدت امل�شهد ه��ي الأخ���رى وزادت من
حرية �سواق ال�سيارات نتيجة ت�سرب مياه
الغ�سيل اىل جانبي هذا الطريق املنكوب.
منطقة بدائية
كل �شيء كان يوحي لنا باننا دخلنا منطقة
ال تنتمي اىل ع�صر ب��داي��ة العقد الثاين
من الألفية الثالثة ،راودتنا الظنون باننا
نتق�صى عما هو يف ما�ض موغل يف القدم
لكن ه��ذه الظنون بددتها حركة عجلتنا
(الكيا) ونحن نتبع (همر) ق��وة ال�شرطة
االحت� ��ادي� ��ة ال �ت��ي راف �ق �ت �ن��ا يف جولتنا
العجيبة وال�ت��ي �ضمت املنت�سبني الذين
�صحبونا ب�أمر من الرائد احمد واملالزم
الأول نعيم �صخر.
�شباب ممتلئون حما�سة و�شجاعة وحبا
للعراقيني ،هم من الفوج الثالث ،اللواء
الثامن ،من الفرقة الثانية �شرطة احتادية.
اجزم باين ما زلت �سادرا يف وهمي باين
�أعي�ش اللحظة يف دنيا مل �أ �ألفها ،تراءت
يل م�ث��ل ��ش��ري��ط �سينمائي يحكي ق�صة
�شعب من �شعوب الع�صور االوىل للت�أريخ،
ف�أح�س�ست ب��ان دوام���ة م��ا حملتني اىل
ابعد من ح��دود الزمان واملكان ،غري اين
حت�س�ست ج�سدي مل��ا ق��ر�أت لوحة حتمل
ا�سم (مدر�سة الأفالذ االبتدائية).
ع� ��اودين ال��وه��م م ��رة �أخ� ��رى وان ��ا انقل
ب�صري ذات اليمني وذات ال�شمال ،حمري،
خيول �ضامرة البطون� ،أ�ضالعها البارزة
تدل على ان اجلوع قد �أن�شب �أظفاره فيها،

م�ساء اجلت
عربات خ�شبية متهالكة ،حتى �إطاراتها
التي ت�شبه �إط���ارات ال�سيارات بال�شكل
ولي�س بالنوع حمملة بالأعالف وال�سكراب
وكل ما هو ال ينفع يف احلياة املعا�صرة.
منطقة حتيا على �أنقا�ض املا�ضي ،وعلى
خملفاته ،ت�أبى وب�إرادتها مغادرتها ،واقع
رمب��ا ا�ستمر�أته فوجدت فيه م�لاذا يقيها
�إ�شكاالت احل�ضارة والتح�ضر واحلداثة،
فهي وكما بدا لنا ال تت�سق مع معطياتها،
وال ت���س�ت���س�ي��غ االن � �خ� ��راط يف جلجها
امل�ح�ت��دم��ة ف��اخ �ت��ارت ان ت�ظ��ل ب�ع�ي��دة عن
تالطم �أمواجها ،فارت�ضت ان تظل هكذا،
م�ست�سلمة لأقدارها ولوفاء موا�شيها.
يف ذلك املكان ..زرائب ب�شرية
ال��زرائ��ب �أ��س�م��اء لأم�ك�ن��ة تعد للموا�شي
(الأغ� �ن ��ام والأب � �ق� ��ار) ،ام ��ا ان يت�ساوى
الإن �� �س��ان م��ع م��وا��ش�ي��ه ،ف�ه��ذه خيبة �أمل
�ساد�سة �صدمنا بها ،والأده���ى م��ن هذا،
ان زرائ��ب املوا�شي يف تلك املنطقة كانت
�أجمل واك�ثر ات�ساعا من زرائ��ب الب�شر،
و�أك�ثر نظافة وت�شكيال ،املوا�شي يف ذلك
املكان ح�سبتها �أغلى من الإن�سان ،لالعتزاز
الكبري الذي حتظى به من لدن مالكيها.
�س�ألته ،هو �شاب يف مقتبل العمر :كم هو
�سعر احلمار؟
�ضحك ملء �شدقيه :بـ  150او  200الف
دينار.
ح�سبته ميزح معي ف�س�ألته ثانية :وبكم هو
�سعر اخلروف او النعجة؟
تراجع اىل ال��وراء قلي ًال ،فلم ات��رك��ه ،بل
الح �ق �ت��ه ف�ل��م ي�ك��ن يف�صلني ع�ن��ه �سوى
�سنتيمرتات :قبل عيد الأ�ضحى من 170
–  200الف دينار وبعد العيد تراجعت
�أ� �س �ع��ار اخل� ��راف لت�صل اىل  130الف
دينار.
�أب�صرتها وك�أنها تتال�شى و�سط ت��لٍ من
العلب املعدنية ،مل �أك��ن لأدرك ع��ن ماذا
تبحث يف ذلك التل املعدين املهول ،دنوت
منها ح��ذرا ومتلم�سا طريقي اليها خ�شية
ال�ت�ع�ثر ب� ��أك ��وام م�ن�ه��ا� ،أو دخ ��ول قدمي
ب�شكل مفاجئ يف �إح��دى العلب الكبرية
رمب��ا ي ��ؤدي اىل ك�سر مف�صل من مفا�صل
�ساقي الواهنتني ،رمبا ال�صورة هي الأكرث
�إف�صاحا م��ن كلماتي ال�ت��ي ح��اول��ت فيها
قدر الإمكان ان تكون قريبة يف و�صفها
من ال��واق��ع ،هي (�أم م�صطفى) ام��ر�أة يف
منت�صف عقدها الرابع ،ا�سودت وجنتاها،
وذبلت عيناها حتى اين خلتهما عيني جثة
فارقتها الروح.

اخلبز املر

الأمل!

مواطنون :مل يزرنا م�س�ؤول وال مفرزة طبية وال ع�ضو جمل�س بلدي �أو مدير ناحية �أو قائممقام
وال حتى خمتار ..ال احد يتفقد �أحوالنا ّ
ويطلع على معاناتنا الدائمة
طريق �أن�ش�أه االنكليز يف منت�صف العقد الثالث من
القرن املن�صرم لريبط لواء بعقوبة بالعا�صمة مارا
مبنطقة (كا�سل بول�س) ومنذ ذلك احلني وحتى اليوم
مل جتر عليه �أية اعمال �صيانة او تطوير ،او �إن�شاء
م�سار ثان له!
ق�ص�ص النا�س
بيتنا ه ��ذا ال ��ذي ت ��راه ب�ن�ي�ن��اه م��ن علب
ال�صفيح امل�ت��و��س�ط��ة الأح� �ج ��ام ،ب�ع��د ان
ملأناها ترابا ثم ر�صفناها فوق بع�ضها،
وم��ن ث��م (ل�ب�خ�ن��اه��ا) ب��ال�ط�ين (احل� ��ري)،
وق��رب�ن��ا م��ن �أن �ب��وب امل��اء الرئي�سي املار
بجانب ال�شارع العام �أت��اح لنا مد �أنبوب
بال�ستيكي (� �ص��ون��دة) ب�غ�ي��ة احل�صول
على مياه ال�شرب التي ت�صلنا ب�ين يوم
و�آخر،زوجي ال يزاول عمال ،هو م�شغول
بقطيعه الذي نعتا�ش عليه ،لدي ولد وبنت
�سجلناهما يف مدر�سة الأفالذ.
الفتى (حم�م��د ح�سني) م��ن �سكنة بغداد
اجلديدة غري انه يعمل يف هذه املنطقة اذ
امتهن اعمال اجللي بالرمل (�ساندي بال�س)
اخلا�ص ب�إزالة �أ�صباغ هياكل ال�سيارات،
ذكر بانه �ضجر من عمله يف املنطقة التي
كل �شيء فيها ال يدل على احلياة ..الفتى
(نعيم ح�سني) ذو الثمانية ع�شر عاما ما
يزال �أميا لكونه يعمل راعيا لأغنامه التي
جتد يف النفايات علفا م�ست�ساغا.
املواطن (ال�سيد هادي) احد �أ�صحاب بيوت
ال�صفيح هو �أي�ض ًا يعمل غناما يف املنطقة
قال :ان النفايات توفر ملا�شيته علفا ممتازا
وه��و م�ضطر للعي�ش ب�ين االزب� ��ال لهذه
الأ��س�ب��اب ،و�صف النا�س الذين يقطنون
املنطقة ب�أنهم �أب�ن��اء النفايات و�شكا من
انعدام اخلدمات يف عموم منطقة املعامل
وحي العمار ال��ذي يفتقر اىل م�ستو�صف
ون��درة مياه ال�شرب ،املفارقة ان��ه خريج
الدرا�سة الإع��دادي��ة ،و�أو��ض��ح بانه طرق
�أبواب جميع الوزارات والدوائر الر�سمية
من اج��ل ان يح�صل على وظيفة منا�سبة

غري ان جميع م�ساعيه باءت بالف�شل.
وي���س�تر��س��ل :يف ال�ل�ي��ل نعي�ش يف ظالم
دام�س لعدم توفر الكهرباء واحلياة هنا
�صعبة جدا وال منلك مرتا واحدا من ار�ض
وطننا الف�سيح ،وا�ستوطنا يف هذه املنطقة
منذ �أكرث من �ست �سنوات ،وقبل هذا كنا
ن�سكن يف ناحية علي ال�غ��رب��ي التابعة
ملحافظة مي�سان.
منطقة (�أم الذبان)
يف اجل��زء اجلنوبي من حي العمار ثمة
منطقة �شاع ا�سمها بني ال�سكان يطلق عليها
(�أم الذبان).
وح��امل��ا وط�ئ��ت �أق��دام �ن��ا �أر��ض�ه��ا املتعفنة
هاجمتنا جماميع هائلة من الذباب التي
كنا نواجه �صعوبة يف �أبعادها عنا فتطوع
بع�ض املواطنني الذين التقيناهم للقيام
بهذه املهمة حينما كانوا ين�شونها عنا.
املواطنة (�أم بنني) قالت :نحن ن�سكن هذه
املنطقة منذ �أربع �سنوات بعدما كنا ن�سكن
يف ناحية علي ال�غ��رب��ي وك�م��ا ت��رى فانا
نعي�ش و�سط الذباب والنفايات وال�صفيح
و�سقوف بيوتنا ال ت��در�أ عنا املطر الذي
يبلل كل ما يف داخلها.
ب� �ج ��وار ب �ي��وت ال���ص�ف�ي��ح ق �ط��ع �أرا�� ��ض
م�سورة با�سيجة م��ن البلوك خالية من
�أي من�ش�أ� ،س�ألنا عنها فقالوا انها تعود
ملواطنني ي�سكنون خ��ارج املنطقة �سبق
لهم ان ا�شرتوها من �سما�سرة العقارات
يف امل�ن�ط�ق��ة ،ي�ط�ل��ق عليها (م �ل��ك �صرف
�صناعي).
�س�ألت (ال�سيد هادي):
علب ال�صفيح هذه ملن تبيعونها؟

 نبيعها لأ�صحاب امل�شاتل.* وكيف تبيعونها باجلملة �أم باملفرد؟
 نبيعها باملفرد وب�سعر  25دينارا للعلبةال��واح��دة ،وه��ي ال تعود لنا ،بل ل�شخ�ص
�آخر ي�سكن يف املنطقة ذاتها ..وهل تتلقون
عمولة عنها؟
لي�س مت��ام��ا ،ب��ل مينحنا �صاحبها بع�ض
الإعانات املالية يف بع�ض الأحيان.
وعن الأمرا�ض التي ت�صيب الأطفال قال:
ان مر�ض التيفوئيد هو �أك�ثر الأمرا�ض
التي ت�صيب الأطفال ،ف� ً
ضال عن احل�صبة
ال �ت��ي ان�ت���ش��رت ب�ين الأط��ف��ال يف الآون ��ة
الأخرية والإ�سهال املعوي والتهابات الكبد
الفريو�سية ،ب��ان عليها الإم�ل�اق ،ملحناها
بني الأك��دا���س ،دنونا منها و�س�ألناها عن
ا�سمها فقالت� :أنا (�أم �سجاد) ،ومنذ �أكرث
من عامني �أقمنا يف ه��ذه املنطقة بعد ان
ارحتلنا من علي الغربي ،ومل نكن منلك
موا�ش
�أر��ض��ا زراع�ي��ة وامن��ا نحن مربو
ٍ
ب�شكل دائ �م��ي ون�ت�ن�ق��ل ون��رحت��ل ب�شكل
دائمي �أي�ض ًا ،و�أن��ا متزوجة ولدي �أربعة
�أطفال �أكربهم يف ال�سابعة من عمره ومل
�أ��س�ج�ل��ه يف امل��در� �س��ة لكونها ب�ع�ي��دة عن
مكاننا ه��ذا ،واذا ما �أردن��ا ت�سجيله فهو
بحاجة اىل من يرافقه يف ذهابه و�إيابه
وخ�شيتنا عليه من حوادث ال�سيارات اذا
ما تركناه لوحده.
(�أم علي) ام��ر�أة طاعنة يف ال�سن ملحناها
وهي ت�سجر تنورها ،قلنا لها :كم لك من
الأوالد؟
ثالثة �أوالد �أكربهم متزوج ولديه طفالن
وال عمل له �سوى تربية املوا�شي وغالبا
ما ي�صابون بالأمرا�ض ب�سبب تلوث مياه
ال �� �ش��رب ،وق�ب��ل م��دة ق���ص�يرة ت��ويف احد
�أطفال �أقاربنا الذي ي�سكن يف املنطقة ذاتها
لإ�صابته بالإ�سهال املعوي احلاد ودفن يف
مقربة الأطفال القريبة من موقع �إقامتنا.
* هل زاركم احد امل�س�ؤولني؟
 مل يزرنا �أي احد من ه�ؤالء الذين تتحدثع �ن �ه��م وال ح �ت��ى م �ف��رزة ط�ب�ي��ة بيطرية
وكثريا ما ت�صاب موا�شينا ب�أمرا�ض منها،
ع�ج��ز ق��وائ�م�ه��ا وحت ��دد ح��رك�ت�ه��ا ،وكذلك
ب��اجل��رب احل�ي��واين ال��ذي نعاجله بالقار
(النفط الأ�سود) ،وال ع�ضو جمل�س بلدي
وال مدير ناحية وال قائممقام وال خمتار،

نحن من�سيون متاما ،ال احد يتفقد �أحوالنا
او يهتم مبعاناتنا الدائمة ،نعي�ش هكذا
خارج حدود املعقول واملقبول يف منطقة
اقل ما يقال عنها انها (�أم الذبان).
ح�ساء اجلت!
�شابتان يف مقتبل العمر كانتا منهمكتني
ب��إع��داد طعام الغداء ال��ذي ده�شنا حينما
وجدناه عبارة عن (مركة ج��ت) ،واجلت
ه��و ال�ع�ل��ف ال��رئ�ي����س جل�م�ي��ع املوا�شي،
�شقيقتان ال�ك�برى ا�سمها (�سهام جودة)
التي ق��ال��ت :نحن هنا منذ �أرب �ع��ة �أع��وام
بعدما قدمنا من حمافظة وا�سط /ق�ضاء
احلي ب�سبب اجلفاف و�شحة امل��اء ،عملنا
يقت�صر على رعي املوا�شي وكب�س االزبال
والنفايات ،عدد موا�شينا �أكرث من ثالثني
ر�أ�سا من الأغ�ن��ام تعتا�ش على ما يتوفر
من �أعالف يف مكبات النفايات املحيطة بنا
غري ان �أكرث ما نخ�شاه عليها هو �إ�صابتها
باجلرب فن�ضطر اىل ذبحها وبيعها حلم ًا.
�شقيقتها (وداد) ذكرت بانها كانت تدر�س
يف مدر�سة قريتها يف ريف احلي ،اال انها
تركت ال��درا��س��ة وه��ي يف ال�صف الثالث
االبتدائي وهي جتيد القراءة والكتابة.
* ح�سنا وماذا عن املاء؟
 امل��اء ي�أتينا من ال�شارع العام بوا�سطة(ال�����ص��ون��دات) ،وع��ائ�ل�ت�ن��ا � �ش �ط��رت اىل
ن�صفني ،الأول ما ي��زال يف احلي والآخر
مقيم يف منطقة (�أم ال��ذب��ان) ق��ال��ت هذا
و�ضحكت ،وا�سرت�سلت :كل النا�س تتفاءل
باملطر اال نحن ،فهو وبال علينا ،ولك ان
تت�صور حالنا حينما ينهمر من بني �سقوف
حجراتنا الطينية وتنغلق الطرقات �أمامنا،
اذ ت �غ��دو الأر�� ��ض حم����ض ط�ين و�أوح� ��ال
وم�ستنقعات ،اما الكهرباء فنح�صل عليها
عن طريق الكيبل ال��ذي م��ددن��اه عرب هذا
امل�ستنقع اىل الدور التي مبواجهتنا.
* �أين هي حماماتكم والتواليت؟
 �أ�شارت بيدها نحو كتلة طينية �سد بابهاب�ستارة من القما�ش :هذا هو احلمام ،ثم
�أ� �ش��ارت م��رة �أخ ��رى نحو كتلة م�شابهة
للحمام تقع خ��ارج �سور البيت الطيني :
وتلك هي املرافق ال�صحية.
(�أم حممد) قالت ان زوجها يعمل �سائقا
ل�سيارات احلمل الثقيلة ،وعائلتها ال متلك

موا�شي او �أغناما ،ولديها �ستة �أطفال،
�أربعة �أوالد وبنتان ،وكلهم يف مدار�سهم
و�أكربهم بنت تدر�س يف الثاين املتو�سط،
ونفتقر اىل الكهرباء ونعتمد يف �إن��ارة
البيت على الفواني�س النفطية.
جامعو االزبال
يف اجل��ان��ب الآخ ��ر م��ن املنطقة �أب�صرنا
��ص�ب�ي��ان��ا و� �ش �ب��اب��ا ي�ب�ح�ث��ون يف ت��ل من
ال�ن�ف��اي��ات ،ويف ��س��اح��ة وا��س�ع��ة امتلأت
ب��االزب��ال اق�ترب�ن��ا م�ن�ه��م ،ك��ان��ت عيونهم
م�صفرة ت��دل على انهم يعانون من �سوء
التغذية ،و�أج���س��اده��م يف غ��اي��ة النحول
وبع�ضهم ك��ان��وا ح �ف��اة�� ،س��أل��ت ال�صبي
(علي):
* عن ماذا تبحثون؟
 نبحث ع��ن ع�ل��ب (ال�ب�ب���س��ي ك ��وال) كيجنمعها ونبيعها اىل �أ� �ص �ح��اب معامل
الأملنيوم لإعادة ت�صنيعها.
وكيف تبيعونها؟
نحن جنمعها يف �أكيا�س (كواين) ونبيعها
بالوزن (كيلوات)� ،سعر الكيلو الواحد بـ
 500دينار.
* هل انتم يف املدار�س؟
لقمة العي�ش
ال�شاب (مرت�ضى) �أ�شار بيده :تلك عربتي
وذاك حماري مربوط اليها� ،أم��ار���س بها
عملني يف �آن واحد ،بيع الغاز وجلب العلف
ل�شياهي ويف �أحيان �أخرى ت�ست�ؤجر لنقل
ما يجمعه الأوالد من علب الأملنيوم.
الفقراء واالنتخابات
بيته لي�س ببعيد ع��ن املنطقة ،جت��اوره
حفرة وا�سعة جدا وعميقة كانت يوما ما
مقلعا لأحد معامل الطابوق وبالقرب منه
معدتان ثقيلتان� ،شفل وج��راف��ة يقومان
بفر�ش النفايات وحتويلها من مكان لآخر.
ذلكم هو بيت املواطن (�أب��و زه��راء) الذي
قدم هو الآخر من حمافظة وا�سط وحتديدا
من ق�ضاء احلي قال :ال احد يتفقد �أحوالنا
اال عندما يقرتب موعد االنتخابات ،عندها
تكال لنا الوعود الرباقة (ق�صور و�سيارات
وك�ه��رب��اء وجم ��ار) (ي���س��وون ال�ه��ور مرك
والزور خوا�شيك).
وق �ب��ل �أي � ��ام زارت� �ن ��ا ك ��ام�ي�رات ع ��دد من
الف�ضائيات وحثونا على انتخاب فالن
وع�ل�ان ،قلنا ل�ه��م :م��ا ال ��ذي ك�سبناه من
الأول�ين حتى نك�سب من الالحقني الذين
�سرعان ما يتن�صلون عن وعودهم اذا ما
فازوا وينعمون بنعمة الن�سيان.

البحث عن الزمن املفقود

