
جعفر العلوني

إعادة تدوير
من وراء الشرفة، 

 األصل 
َ

 ِطبق
ٌ
ه نسخة

ّ
يبدو البحر كأن

ــات شـــركـــٍة  ــ ــتـ ــ ــــي الفـ ــّوج فـ ــمــ ــتــ ــن مـــحـــيـــط يــ ــ عـ
سياحّية.

كان واسعًا لدرجة أال أفق له،
كان أزرق، 

الـــذي  املــقــهــى  ــِة  ــرفـ شـ وراء  مـــن  أراُه  ــُت  ــنـ وكـ
أنتظرِك فيه،

في مكاننا نفسه،
بقلبي املظلم والبائس نفسه. 

منذ أن رحلِت، أعيُد تدويَر نفسي، 
 مع صدإي

َ
 إليِك من أجل أن أتحدث

ُ
أتحّدث

 فّي أطيافًا ال أعرفهم، 
ُ

أكتشف
حيواناٍت لم ترّوض بعد،

نباتاٍت غامضة
سالالت معدنية غير مصنوعة،
أبعادًا ال نظام لها إال الفوضى.

 فّي حيرتي.
ُ

أكتشف
الوقت من حولي يذوب في كأٍس أحمر

د.  ورَّ
ُ
 أجنبيٌّ يخلع قميصه امل

ٌ
 زبون

ُ
والكون

مــع ذلــك ال زلـــُت أنــظــُر فــي الــســراب وأحــاكــي 
أملي

الكلمات ال شكل لها،
صارت غبارًا تنفضه أحصنة املعدن.

أنتظرك في كل األماكن،
فـــي الــبــيــت، فـــي املــقــهــى، فـــي الــطــريــق، على 

مقود السيارة، 
في شاشة الحاسب، 

في الكأس، وفي هذا الفأر اآللي.
وح 

ّ
ــه على هــذا الل

ّ
 حــرِف أدق

ِّ
أنتظُرِك في كــل

املعدنيِّ 
 لنا، 

ً
أبجدية

أنتظرِك عند الفجر 
حني تقشرين جروحك، 

 على ضوء شاشتي
َ
وتتفتحني

ويخرج جسدك من أسفلت املعدن.
 لست إال أطيافًا وأحالمًا،

ُ
أعرف

مع ذلك أنتظرك.
ها هي الشمس تسقط في سريرها األزرق

جاء وقت الرحيل،
كلما أعدُت تدوير نفسي،

جهلتِك أكثر. 
من أنِت؟

 ■ ■ ■

نسخة طبق األصل
ما أكثرني!

النسخ املوجودة عني ال نهاية لها.

النسخ املوجودة عني 
تختلط فيما بينها:
ال حدوٌد وال أسالك!

أهذا أنا أم نسخة عني؟
ة 

ّ
الهوية مساراٌت هش

والوعي لعبة قفز بني نسخة وأخرى. 
 عــلــى أفــٍق 

ٌ
الــنــســخ املـــوجـــودة عــنــي مــفــتــوحــة

جائٍع.
النسخ املوجودة عني تتعاقب مثل األحالم. 

من فرطها لم أعد أعرف من أكون.
هكذا نسيُت وجهي

بدلُت سربالي، 
ولـــبـــســـُت وجــــه الــنــســخــة الـــتـــي تــكــتــُب هــذه 

القصيدة.
 ■ ■ ■

هامش غير آلي
ًا، هذا الذي بيننا؟ - هل يمكن أن يكون، حبَّ

كان امليناء وحيدًا مثلنا في الشتاء يتذكُر 
سالسل ألعاب إلكترونية 

انعكست أشعتها من شاشة هاتفِك الطائر.
ــاب أو مــا  ــبـ ولـــيـــس بـــعـــيـــدًا عـــنـــه، بــــني الـــضـ

يسمونه جسد الغيم، 
كــانــت الــســفــن الــصــنــاعــّيــة ونــاقــالت الــوقــود 

شوقي بن حسن

كـــان ُيــفــتــرض بالخبر أن يــمــّر مـــرور الــكــرام. 
خبٌر ظَهر على صفحة »دار الكتب الوطنية« 
في تونس، نهاية الشهر املاضي، ومفاده أنه 
فيها.  لليافعني  قــد جــرى تخصيص  فضاء 
ال شيء أبسط من أن تفتح املكتبات أبوابها 
لــلــزائــريــن مــهــمــا كــانــت أعــمــارهــم. لــكــن، ومــع 
 
ّ
»دار الكتب الوطنية« في تونس بالذات، فإن

الخبر يستحق التوقف. 
 لــشــارل أزنـــافـــور: »أحــّدثــكــم 

ٌ
غــنــيــة

ُ
كما تــقــول أ

عــن زمــن، ال يستطيع أن يعرفه مــن هــم دون 
العشرين«. شخصيًا، لم أتمّكن من االشتراك 
في املكتبة إال بعد التخّرج الجامعي. وهناك 
ر الشروط. أي 

ّ
من لم يدخلها إطالقًا لعدم توف

معنى لذلك؟ ربما هو شكل من أشكال حماية 
النار املقّدسة للمعرفة.

في تلك السنوات قبيل 2011، يجري التعامل 

ل، 
ّ
البيروقرطية مثل وحــي منز الــقــرارات  مع 

فما بــالــك بتلك الــتــي تــأتــي مــن مبنى ضخم 
ق فــي أعــالــي هضبة مــن هــضــاب تونس 

ّ
معل

أكثر  تصعد  أن  عليك  تبلغه  كــي  الــعــاصــمــة، 
ــك أهــــــدرَت نصف  ــة، بــمــا يــعــنــي أنــ ــ مــئــة درجــ
الطاقة التي أتيت بها فقط في الوصول إلى 
ــك، فــوحــدهــا »املــكــتــبــة  الـــبـــاب. لــكــن ال حــيــلــة لـ
الوطنية« تستطيع أن تؤّمن ما بّت تحتاُجه 
مـــن مـــعـــرفـــة، وأنـــــت تــعــلــم أن مـــا حــولــهــا من 
مــكــتــبــات عــمــومــيــة وجــامــعــيــة بــاتــت ال تفي 
الفقر املحيط بها  الــغــرض. ربما بسبب هــذا 
تفعل  أن  لنفسها  الوطنية«  »املكتبة  تسمح 

بمريديها ما تشاء.
العاصمة،  تونس  مكتبات  أكبر  ندخل  هكذا 
بيو- بتكنولوجيات  املـــرور  بعد  األمـــر،  أّول 

خضع الفكر والجسد وتقولبهما 
ُ
سياسية ت

شكل مسبق. وقس على ذلك مجمل املنشآت 
العمومية في تونس، فليست املكتبة الوطنية 
اسثناء، فلكل مؤسسة تقنياتها اإلخضاعية، 
من مركز الشرطة إلى املدرسة، وكلها منشآت 
املــواطــنــني.  أنــهــا تسهر على خــدمــة  يفترض 

تحّوالت 
آلـة

تظهر في السنوات 
األخيرة مبادرات كثيرة 
إلخراج المؤسسة من 

صورتها المكرّسة وهي 
تفصل الكتب عن قرّائها 
بحجاب من البيروقرطية 

والعنف الرمزي

دار الكتب الوطنية في تونس  محاوالت لتجميل وجه عبوس

نَُسٌخ تتعاقب مثل األحالم 
من فرطها لم أعد أعرف من أكون

مبادرات كثيرة لتطوير 
المكتبة لكّن بُرودتها 

ظلّت مزمنة لدى رّوادها

بأن  الحدس  الصعب  من  يكن  لم 
التي  الشعرية  الترجمات  وراء 
الصفحة؛  هــذه  فــي  مــهــا  قــدَّ
المترجم  وراء  يتخفى  ــًرا  ــاع ش
من  ويمنحهما  والــصــحــافــي 
العلوني  جعفر  ــد  ول وهــجــه. 
)الصورة( في دمشق عام 1989، 
األندلسية،  ألــمــريــة  فــي  ويقيم 
عمًال  عشر  ثالثة  رصــيــده  ــي  وف
واإلسبانية.  العربية  بين  مترجمًا 
للعربية:  نقلها  التي  األعمال  من 
ــرن  ــق ال فـــي  اإلســـبـــانـــي  »األدب 
وضع  ومما   ،)2014( العشرين« 
الشاعرات  ــوان  »دي اإلسبانية:  في 

العربيات المعاصرات« )2016(. 

بطاقة
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ثقافة

قصائد

فعالياتإضاءة

العمالقة 
الــتــي تــنــدت وجــوهــهــا بــالــديــزل املــطــهــر من 

الكبريت
تنسج من حدود ثورتنا آخر أثوابها. 

الضباب-
ا قد اخترناه لكي نبقى مهمشني، 

ّ
كن

لكي نهرب وننسى هذا البلد األمني. 
.  للحبِّ

ٌ
- نعم، حتى اآلن، ثمة مكان

فــي هيجان  ينسجونا خيوطًا  أن  يــريــدون 
تشريعاتهم  

يريدون أن نكون فراغًا في فضاء ثقافاتهم، 
وبعد أن كرهنا الشعر والفكَر بسببهم،

ــواريٍّ في  حــّولــوا السياسة إلــى بــرنــامــج حــ
استديوهات تلفزيونية،

ونّوعوا القنوات.
أحتاُج إليِك.

أحتاُج إلى جسدك،
األكثر  وأشكالك  فس 

ّ
والن والــدفء  والضوء 

.
ً
حميمية

نمنا في مالجئ،
زٍل غامضة، 

ُ
في ن

في غرٍف على هوامش قوانينهم،
مثل املهاجرين واملشّردين، 

ورحنا نقرأ في الصحف والجرائد

بيد أنها تعرف كيف تعفي نفسها من ُكتلة 
بسيطة  بخدمة  املطالبة  مــن  فتجعل  العمل 
أعسر من تحرير بلد مستعمر، وهذه املاكينة 
املواطنني  فــي  فعلها  تفعل  ال  البيروقراطية 
فــحــســب، بـــل يــقــع مــســّيــروهــا أنــفــســهــم تحت 
رحمتها فال يعرفون كيف يغّيرون شيئًا من 

توّجهاتها.
لن  الوطنية  الكتب  لـــدار  العمالق  املبنى  مــن 
الــزائــر أكثر مــن بضع قــاعــات، أبرزها  يعرف 
قــاعــة رئــيــســيــة لــلــقــراءة فــي الــطــابــق الــثــانــي، 
وعــلــى مــســافــة أعــــوام لــم أر نــيــة فــي توسعة 
هـــذا الــفــضــاء، ودعــمــه بــقــاعــات قــــراءة أخـــرى. 
ــلـــك الـــقـــاعـــة فــــال تــــكــــاد تــتــغــّيــر  ــا رفـــــــوف تـ ــ أمــ
عناوينها بمرور السنوات، ولم تظهر بركات 
في  واضـــح  بشكل  الحديثة  التكنولوجيات 

عمليات طلب الكتب من املخازن. 
الــكــتــب  بــــدا أن دار  ــنـــوات األخــــيــــرة،  الـــسـ فـــي 
بـــدأت تــراجــع نفسها، وفــي هذا  الوطنية قــد 
الــســيــاق انــفــتــح فــضــاء الــيــافــعــني لــيــتــعــّرفــوا 
باتت  املنيعة.  القلعة  هــذه  على  مبّكر  بشكل 
للندوات  نشيطًا  فضاء  سنوات  منذ  املكتبة 
واملحاضرات، وهّيأت إحدى قاعاتها كرواق 
ــادرات نـــشـــر كــثــيــرة  ــ ــبــ ــ ــا ظــــهــــرت مــ ــمـ ــــي، كـ

ّ
فــــن

انــتــشــلــت املـــؤســـســـة مـــن مــرّبــعــهــا الــوظــيــفــي 
طلقت مشاريع بيبليوغرفية مهمة.

ُ
وأ

كــل ذلــك لــم ُيــلــغ بعد وجــه املكتبة الــَعــبــوس، 
ــت ُبــرودتــهــا مــزمــنــة وخــيــالــهــا مــحــدودًا. 

ّ
وظــل

لكن هل لنا الحق في أن نطلب منها أكثر مما 
قّدم، وإن املكتبات - كما ال يخفى - شبيهة 

ُ
ت

باملدن التي تسكنها.

 كيف انتشر الفساد،
رحــنــا نـــرى فــي شــاشــات تلفزيونية يــتــأوه 

الضوء فيها
كيف يتنّبأ املفكرون الرسميون

 التاريخ قد وصل إلى نهايته. 
َّ
 أن

ــذا  ــَه الـــحـــضـــارة وهـ ــ  وجـ
ُ

وفــيــمــا كــنــا نـــقـــاتـــل
الشكل منها، 

ألقت بثقلها علينا،
ــر الــــــــراديــــــــو، وفـــــــي ظــل  ــ ــيـ ــ ــى أثـ ــلــ ــذا عــ ــ ــكــ ــ وهــ

التلفزيونات،
في صدأ اآللة،

بني األعمدة والسطور الرصاصّية،
رأينا وجهها املزّيف يتحول أليفًا بيننا

ويكّون جسد املجتمع الــذي يجب أن نحيا 
فيه. 

العراء! العراء!
- هل تريُدني أن أتعرى أمامك؟

كانت كل كلمٍة تضيء نطاقات عطشي
 فيِك عن املاضي 

ُ
ولم أكن أبحث

علق على 
ُ
ت كي ال تصبح كلماتي شــعــاراٍت 

هياكل إعالنية في الطرق وأمام املارة. 
 عن ريق فمِك

ُ
كنُت أبحث

 جديدًا.
ً
لنجعل من اإلباحة تنزيال

هــــكــــذا عـــلـــى أضــــــــواء مــصــابــيــحــهــم وعـــــواء 

الكالب اآللية 
أبحرت أعضاؤنا في عرق األسئلة

التي لم نتجرأ أن نجيب عليها، 
لــم نقدر أن ننام مــن مــالك الــخــوف املعدني 

الساهر علينا،
اتهمونا بأننا حطمنا نظام األشياء

أننا فتحنا قلب التاريخ لنكتبه من جديد
أننا عطلنا الحياة العامة. 

عــرفــنــا أنــنــا انــتــصــرنــا فـــي ثــورتــنــا قــبــل أن 
نشعلها. 

كنا غير مرئيني، 
وكانت أفكارنا ال عالقة لها باآلخرين:

كل تحّول هو تشّيٌد لفكر جديد في العالم. 
مع ذلك، ال وجه لنا،

هويتنا فعل وال فاعل له،
مثل الشتات. 
- نعم، تعري. 

كان خصرِك يلخص دوران األرض
والزمن واقف يتفرج.

كنِت املكان الذي تحّسست فيه،
 أول مرة،

قيامتي الجديدة. 

)قصائد من عمل شعري يحمل العنوان نفسه(

بغداد، مثل قلعة تفتح نوافذها في  الخميس  غدًا  تنطلق،  الحياة،  نصنع  الحضارة  بابل  من  شعار  تحت 
فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان بابل الدولي وتستمر لخمسة أيام. 
العراق وخارجه،  فنّيًة شعبية من  فنّانين وفرقًا  التي تستضيف  التظاهرة،  تضمُّ 
معارض للفّن التشكيلي والفوتوغرافي، إلى جانب لقاءات أدبية وفنية وحفالت 

موسيقية.

التونسية  حتى نهاية الشهر الجاري، تتواصل في وادي مليز بمحافظة جندوبة 
تضمُّ  الماضي.  الخميس  انطلقت  والتي  الثقافي،  أكتوبر  مؤانسات  تظاهرة 
مسرحية  بينها  من  والمسرحية؛  الموسيقية  العروض  من  مجموعًة  التظاهرة 
طقوس وحشية )الصورة( للُمخرج سهيل المزوغي، والتي ُتعَرض مساء السبت 

المقبِل.

اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  في  الجاري  الشهر  من  الثالثين  حتى  تتواصل 
الدولي  المهرجان  من  والثالثين  الثالثة  الدورة  فعاليات  البيضاء،  بالدار  بنمسيك 
للمسرح الجامعي، بمشاركة فرٍق من ثالثة وثالثين بلدًا. ُتقام الدورة بالصيغَتين 
مواجهة  في  الجامعي  »المسرح  حول  ندوة  وتحتضن  بُعد،  وعن  الحضورية 

إكراهات كورونا ودينامية التأقلُم مع المستجّدات والواقع«.

تنطلق  الموسيقية،  وفرقتها  )الصورة(  فكري  نهى  المصرية  للفنّانة  بحفل 
مساء غد، في مركز التحرير الثقافي بالقاهرة، فعاليات الدورة 13 من مهرجان 
القاهرة الدولي للجاز وتستمر لتسعة أيام، بمشاركة 20 فرقة و95 فنّانًا من 13 

بلدًا. ُتقام على هامش التظاهرة معارض صَور تضيء تاريخ موسيقى الجاز.
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منذر جوابرة،  عمل ديجتالي، 90 × 60 سم 

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أسئلة سريعة عن 
انشغاالته اإلبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض 
ما يوّد مشاطرته 

مع قرّائه

مع تراكم أعماله 
وتوغله في اإلبداع 

يشعر الكاتب بأنه كّون 
عائلة

أربيل ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
قبل أيــام، انتهيت من روايــتــي »الــِحــداد 
ــداد«، الـــتـــي تــشــّكــل  ــغــ يــلــيــق بــالــســيــدة بــ
امــتــدادًا لرواية »مشرحة بــغــداد«. وأعــّد 
لـــلـــبـــدء بــــالــــروايــــة الـــثـــالـــثـــة مــــن ســلــســلــة 
»املتاهات الجديدة«، التي تحمل عنوان 
»فــنــدق بــاب الــســمــاء«، وقــد صـــدرت من 
هــذه السلسلة روايــتــان: »مملكة املوتى 
ــيـــاء« و»مــطــهــر الــخــطــايــا املــقــدســة:  األحـ

إيفا ماجدولينا«.

■ هل أنت راٍض عن إنتاجك وملاذا؟
أي مبدع حني ينهمك بعمل ما يعتقد 
فيه. وسيتجاوز  أنــه سيقول كل شــيء 
ــه ســـابـــقـــًا، لـــكـــن مــــا إن  ــ ــّدمـ ــ مــــا قــــالــــه وقـ
ويــراه منشورًا، حتى  ينتهي من عمله 
ن أنه لم يقل كل شيء، فيبدأ رحلة 

ّ
يتيق

الــبــحــث مــن جــديــد. لـــذا، ال يــكــون هناك 
ـــل الــكــاتــب 

ّ
ــمــا تـــوغ

ّ
رضـــا كـــامـــل. لــكــن كــل

فـــي حــقــول اإلبـــــداع وتــراكــمــت أعــمــالــه، 
كــّون عائلة، ويشعر بدفء  بأنه  يشعر 

ما أنجزه.

■ لو قّيض لَك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختار؟ 

ــن نــخــتــار  ــ ــرورة نـــحـــن مـ ــ ــــضـ ــالـ ــ لـــيـــس بـ
أقــــدارنــــا. األقــــــدار هـــي الـــتـــي تــخــتــارنــا. 
ى املرء يدركه أو هو 

ّ
وليس كل ما يتمن

قادر عليه. أتمنى أن أكون رائد فضاء، 
لكني ال أفقه في الرياضيات والفيزياء 
والــكــيــمــيــاء والــهــنــدســة. الــرغــبــة شــيء 
ــاح لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــرغـــــبـــــة شــــيء  ــ ــفــ ــ ــكــ ــ ــ وال
آخــــر. لــكــنــنــي راٍض عـــن كـــونـــي شــاعــرًا 

الخير لم تنتصر. ما أريــده شــيء، وما 
أنتظره شيء آخر. ال أنتظر شيئًا سوى 
لنا من كشوفات في  العلم  مه  ما سيقدِّ
مجال الطب والعلوم وتقديم الخدمات 
للبشر، وكــشــف أســـرار الــكــون مــن جهة 

أخرى.

■ شخصية مــن املــاضــي تــود لــقــاءهــا، وملــاذا 
هي بالذات؟ 

ــــي  ــتـ ــ كــــــثــــــيــــــرة هـــــــــي الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات الـ
شــخــصــيــات  بـــعـــضـــهـــا  ــا.  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ رؤيـ أودُّ 
ــّيــــة وفـــنـــّيـــة وفــلــســفــيــة وســيــنــمــائــيــة  أدبــ
كذلك  وواقعية،  وتاريخية  وموسيقية 
الــروائــيــة  الشخصيات  بعض  لــقــاء  أود 
ــات  ــ ــ ــروايـ ــ ــ ــي الـ ــ والــــفــــنــــّيــــة املـــــــوجـــــــودة فــ
واملـــســـرحـــيـــات واألفـــــــالم. لـــذلـــك يصعب 
حصر هذا الحشد من الشخصيات في 

شخصية واحدة.  

أو كتاب تعود  ■ صــديــق/ة يخطر على بالك 
إليه دائمًا؟

وسينمائيًا  جامعيًا  وأستاذًا  وروائيًا 
ومترجمًا.

■ ما التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
جـــِهـــضـــت فـــي قـــيـــام عــالــٍم 

ُ
أحــالمــنــا قـــد أ

 االكتفاء 
ُ

ــق
ِّ
الــبــشــر، ويــحــق يحفظ كــرامــة 

الـــغـــذائـــي لــلــجــمــيــع، ويــنــهــي اســتــغــالل 
ــدول  ــ ــ ــة الـ ــنـ ــمـ ــيـ ــان وهـ ــســ اإلنــــــســــــان لــــإنــ
ــــوب الــــفــــقــــيــــرة،  ــعـ ــ ــــشـ ــى الـ ــلــ ــة عــ ــدمــ ــقــ ــتــ املــ
واالنـــتـــهـــاء مـــن الــتــعــّصــب الــديــنــّي لــدى 
الجميع. الشر موجود في البشر، وإرادة 

برهان شاوي

كــاتــب وشــاعــر عــراقــي مــن مــوالــيــد 1956. 
صــدرت له إلــى اآلن أربــع عشرة روايـــة، من 
آدم«  »مــتــاهــة  »املـــتـــاهـــات«:  أبــرزهــا سلسلة 
)2012(، و»متاهة حواء« )2013(، و»متاهة 
األشــــبــــاح«  ــة  ــاهــ ــتــ و»مــ  ،)2013( قــــابــــيــــل« 
املـــنـــســـيـــة«  األرواح  و»مــــتــــاهــــة   ،)2013(
 ،)2016( الـــعـــمـــيـــان«  ــة  ــاهـ ــتـ و»مـ  ،)2015(
العدم  و»متاهة   ،)2017( األنبياء«  و»متاهة 
العظيم« )2018(. وأصدر سبع مجموعات 
الــطــوطــم« )1989(،  شــعــريــة، هـــي: »مـــراثـــي 
و»تـــــــراب   ،)1989( املــــجــــوســــي«  و»رمـــــــــاد 
الشمس« )2001(، و»رماد القمر« )2002(، 
 ،)2003( الــســومــريــة«  لــلــســيــدة  و»شـــمـــوع 
و»خطوات الروح« )2003(. له أيضًا العديد 

من الترجمات عن الروسية واألملانية.

بطاقة

وقفة
برهـان شـاويمع

من مدخل »دار الكتب الوطنية« في تونس العاصمة

ــلـــه« لــدوســتــويــفــســكــي التي  روايــــة »األبـ
أعيد قراءتها كل عامني تقريبًا، وكذلك 

رواية »األحمر واألسود« لستندال.  

■ ماذا تقرأ اآلن؟
أنا أقرأ كتبًا مختلفة في الوقت نفسه. 
أقّسم وقتي بينها. أقرأ في كتاب علمي 
»الــقــوى  بعنوان  الكونية  الفيزياء  فــي 
ــكــــون«  لــبــول  ــع األســـاســـيـــة فـــي الــ ــ األربــ
ديــفــيــز. وأقـــرأ فــي كــتــاب »مــاركــس ضد 
نيتشه: الطريق إلى ما بعد الحداثة« لـ 
محمد دوير، وفي »الكوميديا اإللهية« 
بــتــرجــمــة كــاظــم جــهــاد. مثلما أقـــرأ في 

املجموعة الكاملة لسركون بولص.

■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة 
غــنــائــيــة أو مــوســيــقــيــة يــمــكــنــنــا أن نــشــاركــك 

سماعها؟
ــات أســتــمــع  ــ ــابــ ــ ــذه اإلجــ ــ ــتــــب هــ وأنـــــــا أكــ
إلـــــى مـــقـــطـــوعـــة مــوســيــقــيــة لــإيــطــالــي 

ألبينوني.


