
ــنــا صــخــوٌر تــمــتــّص مــوجــاٍت تــخــرج من 
ّ
كــأن

ثوبها 
وال تجد شاطئًا تمنحه رذاذها 

ينعكس طيف جّدي في زجاج الصحن
يشّكله دفء األيادي املمتّدة نحو الثمرات

وحني ال يبقى سوى قطٍع متروكة
ضاء صورة جّدي بالصفرة في القشور

ُ
ت

ه في ذراعه
ْ
فتتذّكر جّدتي الحّية التي قرصت

حني بصقت السّم من الجرح 
فأمسكْت، قرب األرض، ساعة رمٍل تسقط

تمّد يدها كي تحجب الشحوب عنه
ــــي يـــصـــطـــدم  ــــاهــ ــد حـــفـــيـــدهـــا الــ  جــــســ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

ة
ّ
بالصحن على الحاف

ور.
ّ
اٍن من البن

ّ
فيتكّسر على الباط ألف طن

عيد الميالد
تضعني امللعقة في فمي

فتتحّرك البالونات على الحائط
بها جناح األّم

ّ
مثل بيوٍض يقل

تمسكني يدي
تي الخامسة

َ
نلّوح ِلَسن

بينما تغادر في دخان الشمعة

نا بعضًا في املكان
ُ

يطارد بعض
 صرخاُت لعبنا 

ّ
تهز

البالني امللّونة

ِك 
ُّ
ظل

يحفظ األجسام في كتاتها
يمنعها أن تتصادم خارج 

الجاذبّية

يناديِك أحدهم من الدرج 
ًبثاثة أسماٍء 

فتغادرين الغرفة مسرعة

نا ببعٍض
ُ

يرتطم بعض

ف
ّ
ونحن نحاول أن نتلق

الطيور الساقطة من األعشاش.

حياة
أعام البلدان التي زرِتها

 با طيور
ً
تصفق في غرفتي أجنحة

كنِت تحضرينها لطفٍل
يهوى التمّدد نهرًا

فوق خريطة األرض

أتذكرين الرصاصة التي حفرت 
دربًا في خشب سرير طفلتك

عندما سقطت القدس 
كما سقط ثوبك

من حبل غسيل الرّب؟
 على القماط

ً
 مطفأة

ً
تجّمع النثار نجمة

فتاه املجوس في الطريق

كنِت تكسرين أقفاصًا 
 فيها أجسامها

ُ
تحبس الظال

ور«
ّ
تسّمني النافذة »بن

الغرفة »بيت« والكأس »كّباي«...

أمير حمد

وُدفنْت  العام،  التي رحلْت هذا  إلى جّدتي  )قصائد 
في املقبرة اليوسفّية بالقدس(

تاج
أجلس فــي الــخــارج مستندًا على جــدار بيت 

جّدتي
 املعيشة

َ
فوقي النافذة مثل تاٍج، تبتكر غرفة

أسمع أصوات جّدتي وبناتها
مراقبًا نمات الربيع أمامي

ّ
تهّب األسماء كسنابل تنفخها أفواههن

 نملٍة اسمًا على ظهرها
ّ

فتحمل كل
تّدخره للشتاء الثقيل

ثّم يأتي اسمي من النافذة 
 حــنــجــرٍة تصنع 

ّ
يــنــاديــنــه مــعــًا كـــجـــوقـــٍة، كــــل

مقطعًا
يحملني على ظهره، يخترق بي الزجاج
ها دموُع النساء.

َ
إلى مملكٍة تكّور قناديل

خاالتي
ِني كالهالة حول الجسد

َ
ن

ْ
بنات جّدتي ُيِحط

النافذة الداخلّية قرب التلفاز ترتعش لهَب 
عــود كبريٍت فــي يــد أّمـــي، تشعل بــه الشموع 

تحت الضرع
إيقاع  على  الراقصتني  بعينّي  العتمة  أحفر 

النافذة 
فــيــلــُج نــهــٌر حــلــيــبــيٌّ كــخــيــوط الــحــريــر فــي يد 

جّدتي
 
ّ
لدموعهن الفساتني  ــنــَســُج 

ُ
وت الــزجــاج،   

َ
ــرة إبـ

املغّبرة.

تّفاح أصفر
ــاء أمــــــام الـــنـــافـــذة  ــســ ــي املــ ــي فــ ــّدتــ تــجــلــس جــ

الكبيرة
اح ثّم تضعه على الطولة 

ّ
ع لنا التف

ّ
تقط

ًمثل ناٍر تتجّمع حولها أجساد بناتها
يزيد وجودنا صمتها حّدة

باريس ــ العربي الجديد

رغم أن روايــة الكاتب السنغالي الشاب محمد 
ــــرة البشر  مــبــوغــار ســـار )مــوالــيــد 1990(، »ذاكـ
«، بــــدت فـــي األيــــــام واألســـابـــيـــع 

ً
األكـــثـــر ِســـــّريـــــة

املاضية من أكثر األعمال اقترابًا من نيل جائزة 
 بهذه الجائزة 

ً
»غــونــكــور«، فــإن إعانها فــائــزة

األدبية األبرز في فرنسا، يوم األربعاء املاضي 
الــجــاري،  الــثــانــي/ نوفمبر  الثالث مــن تشرين 
 شـــيء، 

ّ
ــب وإعـــجـــاب قــبــل كـــل  مــصــدر تــعــجُّ

ّ
ظـــل

لـــدى الــقــســم األعــظــم مــن الــصــحــافــة الفرنسية. 
ب إنكاريًا، أو متعاليًا على  لم يكن هذا التعجُّ
اد على كونه 

ّ
النق أغلب  ُيجمع  »أجنبّي«  عمٍل 

من الطراز الرفيع، بل على »الاعتيادّيته«، التي 
 هذه األسباب، التي 

ُ
ل حال إلى عّدة أسباب. أوَّ

ُ
ت

قني على نيله الجائزة، 
ّ
تحضر في مقاالت املعل

هـــو عــمــر الــكــاتــب، الــــذي ال يــــزال فـــي الــحــاديــة 
ر َمن نالها في 

َ
والثاثني، والذي يعّد ثاني أصغ

األعــوام الـــ37 األخيرة، وثاني أصغر َمن نالها 

على اإلطــاق، بعد الفرنسي باتريك غرينفيل، 
الــذي حازها وهو في التاسعة والعشرين من 
عمره )1976(. ثاني مظاهر الااعتيادية، وربما 
 الكاتب سنغالي، أفريقي، 

ّ
ها، هو أن يكون أهمُّ

مهاجٌر في فرنسا. أّما ثالثها، فهو أن الكتاب 
تمامًا،  نْي 

َ
معروفت غير  نشٍر  داَرْي  لــدى  صــدر 

الجائزة من  أن نافستا على  ولــم يسبق لهما 
»فيليب  السنغالية ودار  دار »جيمسان«  قبل: 
 هذا يجعل من فوز محمد 

ُّ
راي« الفرنسية. كل

مبوغار سار بالجائزة حدثًا استثنائيًا.
ـــف عــنــد شخص 

ّ
 ال تـــتـــوق

َ
 االســتــثــنــائــيــة

ّ
لـــكـــن

َعّد من 
ُ
الكاتب، بل تشمل أيضًا روايته، التي ت

عليها  أجمعت  التي  القليلة  الصعبة  األعمال 
 
ٌ
لجان »غونكور« في العقود املاضية. صعوبة

ـــاد بــالــتــعــبــيــر عــنــهــا 
ّ
ــن الـــنـــق ــتــــرك كـــثـــيـــٌر مــ اشــ

بــعــبــارة »روايــــة ذهــنــيــة«، كما فعلت صحيفة 
ــالـــروايـــة املــســتــلــَهــمــة مـــن حــيــاة  »لـــومـــونـــد«. فـ
 بلغٍة 

ٌ
الــكــاتــب املــالــي يــامــبــو أوغـــولـــم مــكــتــوبــة

تــتــســاءل،  بلغة  تنكتب،  وهـــي  بنفسها  ــر  تــفــكِّ
وتـــشـــّك، وتــعــيــد صــيــاغــة املـــواقـــف واألحـــــداث 
 هذا ال يجعل 

ّ
انطاقًا من رؤية تحليلية. لكن

 »فــكــريــًا« نــاشــفــًا، بــحــيــث يصبح 
ً
مــنــهــا عــمــا

ناقصٌة العودة إلى النبع

حمل فوز الكاتب 
السنغالي بأبرز جائزة 

أدبية فرنسية عددًا من 
المفاجآت التي تبدأ 

بكونه مهاجرًا في فرنسا 
وال تنتهي بحداثة سنّه

محمد مبوغار سار مفاجأة »غونكور«

كان قلبُِك زورقًا وكنّا نجّذف فيه

ال تقف االستثنائية 
عند شخص الكاتب، بل 

تشمل روايته أيضًا

فيها.  ويقيم   1992 عام  القدس  في  ُولــد  فلسطيني  وشاعر  كاتب 
بــيــرزيــت«.  الــحــاســوب مــن »جــامــعــة  إجـــازة فــي علم  حــاصــل على 
القصصيّة  مجموعته  حصلْت 
علي«،  ــب  وأرنـ »جيجي  ــى،  ــ األول
األولـــى،  الشعريّة  ومجموعته 
في  مفاتيحهم  ــن  ع ــحــثــُت  »ب
مسابقة  جائزَتْي  على  األقفال«، 
التي   ،2019 للعام  الشاب  الكاتب 
المحسن  عبد  »مؤّسسة  تمنحها 
مؤّخرًا  ــى  األُول صــدرت  القّطان«. 
الثانية  األهليّة«، وستصدر  عن »دار 

قريبًا عن الدار ذاتها.

بطاقة

2425
ثقافة

قصائد

فعالياتمتابعة

 فمِك أمام دهشة الطفل
ّ
كأن

 تولد من بيوضه امللّونة
ٌّ

عش
ان

ّ
طيور الطن

كان شعرك مسّرحًا على الدوام
با شعرٍة بيضاء واحدة

وِر
ّ
ه بيتِك املتوّهج كبن

ّ
كأن

 غارقٍة بالضوء
َ
نوافذ

ولو لعب أحفاُدِك بدمى
الرماد على السرير

وحدِك كنت تحملني على ظهرك 
كيسًا ممتلئًا بغياب األب:

حملِت أطفالك الخمسة
ًحملِت حجارة البيت

حملِت الكواكب مطفأة
على بعد سنواٍت من الشمس

ة
ّ

ثّم سقط موتك على ظهرك كقش
خيط إلى عريك علم »املنفى

املستحيل«
تمّددِت في قبر زوجك

 لتمرير مقوالت وأطروحات، بل 
ً
السرد ذريعة

باعتبار  الــســرد،  داخـــل  يـــذوب  فيها  الفكر  إن 
عالم  إلـــى  تنتمي  األســاســيــة  أن شــخــصــيــاتــه 
ــفــني والــنــاشــريــن، حــيــث تحكي 

ّ
ــاب واملــثــق

ّ
الــُكــت

قّصة كاتب شاب يقيم في باريس، هو دييغان 
التـــيـــر فـــــاي، واكـــتـــشـــافـــه كــتــابــًا غــريــبــًا وعــلــى 
ٍف 

ّ
كــتــاٌب يعود ملؤل مــن األهمية.  درجــة عالية 

النسيان،  إليمان( دخــل حّيز  )ت. س.  أفريقي 
 كثيٌر مــن آثـــاره فــي عــام 2018 

َ
بحيث لــم يــبــق

ــتــح خــالــه أحــــداث الـــروايـــة. إضــافــة 
َ
ــفــت

ُ
الــــذي ت

إلــى هــذا، تقوم الــروايــة على درجــة عالية من 
ينَس  لم  ما  وهــو  أحيانًا،  والسخرية  م،  التهكُّ
اد الذين كتبوا عنها، والذين 

ّ
ذكــَره أغلب النق

ة الدم، بني 
ّ
ب وخف

ُّ
أشادوا بجمعها بني التطل

العمق والنفاذ بسهولة إلى القّراء.
في تعليٍق له على فوزه بالجائزة، ذّكر مبوغار 
سار بمقولة نظيره أولوغم، الذي استلهَم منه 
ــن ينالها، 

َ
مل عمله: »ال تمنح الجوائز األدبــيــة، 

تبقى   .)...( أو حتى تجارية  أدبــيــة  أّيــة مكانة 
ــاب«. وإن بــدا 

ّ
املــيــدالــيــات أكــثــر عـــددًا مــن الــكــت

ه أظهر أيضًا، 
ّ
فإن متواضعًا في مقولة كهذه، 

في املقابلة نفسها ــ التي أجرتها معه منّصة 
ــ انتباهًا وِحّسًا  »بــروت« اإلعامية الفرنسية 
ُح كاتب 

ْ
 َمن

َ
نقديًا عاليًا، حيث انتقد أن يكون

قة 
ّ
متعل كهذه ألسباب   

ً
جــائــزة »الهامش«  من 

بالصوابية السياسية. 

إذ يطفو شراعه فوق التراب املقّدس
 منكما إلى وردة األنفاس

ٌّ
ليصغي كل

ح حوله مثل قباٍب من الذهب.
ّ
تتفت

قطار
شقيقاتِك ركنب القطار ذاته 

نحَت الدخان حدقاته في رئتيِك
فحفظِت طريق الثلج

دفة
ُ
 ن

ً
دفة

ُ
ن

قبل أن تقطعيه كمن يغوص في مرآة

ورغم ذلك، ظللِت تثقني بذاكرتك
 القطار انطلق

ّ
عندما أدركِت أن

دارت العجات ككرٍة أرضّيٍة
ًفوق إصبع إلٍه هندوسّي

نسيِت النافذة مفتوحة
 بإبرتك

ٌ
فهربْت طيوٌر منسوجة

َدف.
ُّ
واختبأْت في الهواء خلف الن

مناديل
تعّج الطرقات بِك

 التذاكر   
ّ

اسُمِك على كل
األشباح يخرجون من دخان القطارات  

ساعلني أّيامهم ساسل 
ال تفلت العجات التي تدور 

ط مامحِك
ّ
 وداٍع نحاول أن نحن

ّ
في كل

 نلّوح بها أمام النوافذ.
َ

على مناديل

مرساة
السجائر  تطفئ  ــهــا 

ّ
ألن ُســعــاد  توّبخني  كنِت 

في خاياها
ها تصنع ثقوبًا في رئتيها وفي األثواب

ّ
ألن

الطابق  فــي  املــوت مــن عمله  انتهى  أن  وبعد 
األرضّي

صعد الدرجات إلى بيتك
جاء قبل موعده فاستراح في الرئتني

أشعل سيجارته وانتظر غروب الشمس
كي يضع قلبك في كيسه قرب قلب أختك

)شاعر فلسطيني من القدس(

مساء اليوم، ينّظم »مركز القلم األلماني السويسري« في فريبورغ )سويسرا( أمسية استثنائية الموهبة ال الظروف
حول أعمال الكاتب اليمني علي المقري )الصورة( الذي سيكون حاضرًا للحديث 
الحديثة.  العربية  الرواية  السياسي في  المدني والقمع  االحتجاج  عن قضايا مثل 

تقام األمسية خالل األيام المقبلة في مدن سويسرية أخرى مثل زيورخ وبرن.

بعنوان  ونقاش  عرٌض  الفرنسية،  بيزونسون  مدينة  في  األربعاء،  غد  بعد  يقام 
Inside يشارك فيه كل من الكاتبة المسرحية فريدريك آيت تواتي وعالم االجتماع 
برونو التور )الصورة(، فيتحّدث كالهما عن التضييقات التي يعرفها العالم، بسبب 

اإلجراءات اإلدارية )وثائق الهوية والسفر( أو المتعلّقة بالوباء.

حتى الـ13 من الشهر الجاري، تتواصل في »المرّكب الثقافي نيابوليس« في مدينة 
يجري  اليوم،  مساء  التونسي.  المسرح  لقاءات  تظاهرة  فعاليات  التونسية  نابل 
التظاهرة  المفتاحي، ومن عروض  الرحى« للمخرجة دليلة  تقديم عرض »قلب 
الفارجي،  ألمل  و»شياطين«  نصيب،  مكرم  لـ  العجائب«  بالد  في  »أليس  األخــرى: 

و»قصر السعادة« )الصورة( لـ نزار السعيدي، و»ذاكرة« لـ سليم الصنهاجي.

انطلق يوم أمس األحد، ويستمرّ حتى السادس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 
في  رحمة  هشام  المصري  التشكيلي  للفنان  قمرّي  كرنفال  معرض  الجاري، 
»غاليري بيكاسو« في القاهرة. يستعيد الفنان شخصيّاٍت من فنون الكرنفال تظهر 

متنّكرة وسط حضورٍ لشخصيات أخرى، مختلفة، مثل الراقصين والمهرّجين.
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»قاطفو زيتون عند الفجر«، نبيل عناني، أكريليك على قماش، 120 × 150 سم
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تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يوّد 

مشاطرته مع قرّائه

أسابق الزمن للحاق 
بأفكار لطالما وددُت 

الخوض فيها

بغداد ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلِك هذه األيام؟
يــشــغــلــنــي الــتــحــضــيــر إلصــــــــدار الـــكـــتـــاب 
ــنــــوي الـــــصـــــادر عــن  ــانــــي نـــصـــف الــــســ ــثــ الــ
»االتحاد  في  النسوية«  الثقافة  »منتدى 
العراق. وهو  في  اب« 

ّ
والكت العام لألدباء 

ــٍة فــصــلــّيــة تــهــتــّم 
ّ
أشـــبـــه مــــا يـــكـــون بــمــجــل

يضمُّ  األكاديمية،  والــدراســات  بالبحوث 
اب نوعّيني. نشرنا شروط 

ّ
كت مساهمات 

النشر على صفحة املنتدى وفي عدد من 
والصحف  االجتماعي  التواصل  وســائــل 
إلــى جــانــب نشرها في  الــعــراقــيــة  ية 

ّ
املحل

نأمل  للطبع.  دفعناه  الــذي  األّول  الكتاب 
ــقــــاالت  ــات واملــ ــ ــدراســ ــ ــن الــ وصــــــول عـــــدد مــ
النوعية وعدد محدود من التراجم لنشرع 
فــــي الـــتـــحـــريـــر والــتــصــحــيــح والــتــنــظــيــم. 
العراقيات  النساء  بــشــؤون  يهتّم  الكتاب 

في الغالب.

■ مــا هــو آخـــر عــمــل صـــدر لـــِك ومـــا هــو عملِك 
القادم؟

غدًا أو بعد غد، سأستلم باليد نسخًا من 
كتابي الــذي صــدر تــّوًا عــن »دار الشؤون 
الــعــراقــيــة،  الــثــقــافــة  الــثــقــافــيــة« فـــي وزارة 
والذي جاء بعنوان، »من األدب إلى العلم: 
دراســـة فــي علم اجتماع القصة والــروايــة 
العراقية، 1920 - 2020«. أّما عملي القادم، 
ــُت فـــي إعــــــادة كــتــابــة رســالــتــي  ــرعـ فــقــد شـ
عنى بالعاقة 

ُ
للماجستير ككتاب. وهي ت

ـــر فـــي الـــعـــراق 
ُّ

بـــني عــمــل املــــــرأة والـــتـــحـــض
خــــال الــســبــعــيــنــيــات. أعـــمـــل أيـــضـــًا على 
 فيه القّصة والرواية 

ُ
مشروع كتاٍب أتناول

الــقــصــص  الـــــــعـــــــراق، أي  فـــــي  الـــنـــســـائـــيـــة 
ــات الــتــي ُكــتــبــت بـــأقـــاٍم نسائيٍة  ــروايــ والــ
ــا زاد   عـــددهـ

ّ
ــرًا، خـــاصـــة أن عـــراقـــيـــٍة حـــصـ

رًا بصورة الفتة، ما يجعل من الفكرة 
ّ

مؤخ
مشروعًا مهّمًا.

■ هل أنِت راضية عن إنتاجك وملاذا؟
 
ّ
ــــاق. أشــعــر بـــأن لــســت راضـــيـــة عــلــى اإلطــ

■ لو قّيض لِك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختارين؟

كنت سأختار علم االجتماع الذي َدَرستُه 
ــي قد 

ّ
ـــُه وأعــمــل فــي ضــوئــه، ولــكــن

ُ
ســـت وَدرَّ

دون  واألدب  بــالــقــانــون  اهــتــمــامــًا  ولــــــي 
ُ
أ

التضحية بعلم االجتماع.

■ ما هو التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه في 
العالم؟

ــقــــرار وتـــوســـيـــع َمـــَديـــات  ــتــ الـــســـام واالســ
اء بني األمم.

ّ
التفاعل البن

وملاذا  لقاءها،  تودين  املاضي  ■ شخصية من 
هي بالذات؟ 

بالدكتور  اللقاء  في  كبيرة  برغبة  أشعر 
علي الوردي ومناقشته واالستماع إليه. 
ــنــي ألــتــقــيــُت بــالــروائــي 

ّ
ــى لــو أن

ّ
كــمــا أتــمــن

الــعــراقــي الكبير فـــؤاد الــتــكــرلــي. مــع علي 
النظرية  املــنــجــزات  ــراءة  قــ نعيد  ــــوردي  الـ
لــفــهــم وتحليل  تــكــيــيــفــهــا  أي  وتــعــريــفــهــا 
ومع  الــعــراقــي.  املجتمع  وتصويب حركة 
فــؤاد التكرلي أبحث في اإلنسان املرهف 
له واالحترام الذي حمله للعراق 

ّ
الذي مث

العراقية  للمرأة  أظهره  الــذي  والتعاطف 
والتحّسس ملا لحق بها من إساءات.

■ صديق/ة يخطر على بالك أو كتاب تعودين 
إليه دائمًا؟

هناك أصدقاء رائعون أعود إليهم معنويًا 
وفــكــريــًا. أّمـــا الــكــتــاب، فكثرة مــن األعــمــال 
إليها  ضيف 

ُ
وأ والتاريخية،  االجتماعية 

والعراقية  العاملية  والــروايــة  القّصة  أدب 
على وجه الخصوص.

■ ماذا تقرأين اآلن؟
الجزء الثالث من رواية »بحثًا عن الزمن 
املــفــقــود« ملــارســيــل بـــروســـت. وأعــــود بني 
ــــى أعــــمــــال الــتــنــويــرّيــني  خــــــــرى إلـ

ُ
فـــتـــرة وأ

الــعــرب مــن أمــثــال تــوفــيــق الــحــكــيــم، وطــه 
حسني، وصادق جال العظم.

تــقــتــرحــن علينا  اآلن وهــــل  تــســمــعــن  مــــاذا   ■
تجربة غنائية أو موسيقية؟

كاسيكية  وعراقية  عربية  أغــانــَي  أسمع 
ــل فــي أوقــــات الــفــراغ أو أثــنــاء أداء 

َ
بــا مــل

العمل املنزلي.

زخم التدريس في الجامعة فاق الفرصة 
غ لألعمال العلمية والفكرية.  املتاحة للتفرُّ
لذلك فإنني أسابق الزمن للحاق ببعض 
األفكار التي لطاملا وددُت الخوض فيها. 
ــن الــبــحــوث  ــه مــ نـــشـــرت عــــــددًا ال بـــــأس بــ
ت علمية 

ّ
مــجــا فــي  العلمية  والـــدراســـات 

ــيــــة ومــعــظــمــهــا عـــربـــيـــة مــحــّكــمــة فــي  دولــ
ي أشعر بأنني لم 

ّ
ميدان تخصصي، ولكن

أتفّرغ بما فيه الكفاية لتوثيق إنجازاتي. 
تــرجــمــُت عــــددًا مــن الــكــتــب وســاهــمــت في 
الـــكـــتـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــة، وأخــــصــــص وقــتــًا 
مـــهـــّمـــًا لــلــتــفــاُعــل عـــلـــى مـــســـتـــوى وســـائـــل 
التواُصل االجتماعي باعتباره مسؤولية 

جري.
َ
اجتماعية ووطنية... وما زلت أ

الهاي عبد الحسين

 1952 مواليد  من  عراقية  ومترجمة  باحثة 
ــاذة  ــتـ ــة، تــعــمــل أسـ ــيـ ــقـــادسـ فــــي مــحــافــظــة الـ
الــنــظــريــة الــســوســيــولــوجــيــة وعــلــم اجــتــمــاع 
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في »جامعة بغداد« منذ 2017، كما تترأس 
عــددًا  أصـــدَرت  الــنــســويــة«.  الثقافة  »منتدى 
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