
ــم األرس إىل العودة للطرق  ــرت معظ اضط
ــة الخبز  ــة يف صناع ــة القديم التقليدي
ــتخدام الفحم  ــي الطعام باس وطه
ــل وربما  ــب ب ــب والخش والحط
ــيلة  ــو الوس ــب ه ــح الحط أصب
ــد  ويؤك ــخ  للطب ــية  الرئيس
املواطنون انه قد يختفي أحيانا 
ــول الحاجة  ــواق تق ــن األس م
ــود يف العقد الخامس  آمنة حم
من عمرها بان أرستها املكونة من 
ــن رشاء دبة غاز  ــردا تعجز ع 13 ف
ــتخدام التناوير  ــزو رجوعها الس وتع
ــني أو املدر إىل  ــة املصنوعة من الط التقليدي

صعوبة الحصول عىل اسطوانة الغاز.
وتضيف آمنة التي تسكن يف منطقة الصافية 
ــت الوحيدة يف  ــة صنعاء بأنها ليس بالعاصم
ــب بدال  ــور الحط ــأت إىل تن ــي لج ــا الت حيه
ــد لجأوا  ــل أن جميع جريانها ق ــاز ب عن الغ
ــرشاء التنور"  ــوا ب ــها وقام ــة نفس للطريق
املدر" بدال عن التنور الحديث الذي يعمل 

بالغاز
وتؤكد بأنها لن تظل مكتوفة األيدي بدون 
ــا رغم تقدمها  ــام ألرستها بل وأنه صناعة الطع
ــة الخبز والطهي عىل ما  ــر إال أنها من تقوم بصناع بالعم
ــذه الطريقة  ــا رجعت إىل ه ــار يف املوقد وأنه ــى من الن تبق
التقليدية يف طهي الطعام بعد أكرث من 25 عاما عىل تركها 

منذ أن كانت شابة .
طرق أخرى

ــتخدام املوقد امليلء  ــي األخرى لجأت إىل اس أم رهام ه

ــب واألوراق وتقول أم رهام بان  ــم وقصاصات الخش بالفح
ــعر الحطب أيضا قد ارتفع أضعاف ما كان عليه نتيجة  س
ــة الحزمة 500 ريال وهو ما  للطلب املتزايد وأصبحت قيم
ــف املعاناة عىل الكثري من األرس التي ال تملك قيمة  يضاع

دبة الغاز أو قيمة رشاء الحطب
ــبه  ــت بان حالها أصبح يش ــف 25 عاما قال ــر يوس غدي
ــتها الجامعية ثم  ــا أنهت دراس ــال فتيات األرياف وأنه ح
لجأت إىل والدتها لتعلمها فنون وطرق استخدام الحطب 
ــور املدر او  ــىل التن ــتواء الطعام ع ــة اس ــي وكيفي يف الطه
ــد دون أن يحرتق أو يختلط بالرماد وأنها مضطرة إىل  املوق
ــي رغم ما يخرجه من دخان  ــتخدام هذا التنور الحطب اس
كثيف الن ما بيدها حيلة أخرى فوالدتها مريضة وهي من 

تتوىل أعمال املنزل بأكملها.
كنز ثمني

سارة الربيهي كل صباح  تجوب شوارع حارة الدقيق يف 
ــراد أرستها تبحث عن  ــتني هي األخرى كبقية أف حي الس
ــتعال فهي كما تقول  ــا قابل للحرق واالش أي يشء أمامه
ــم يعد لديهم أي حطب يف منزلهم وال يتوفر لديهم قيمته  ل
ــا يضطرون إىل حرق املالبس يف حالة لم تعرث  وأنهم أحيان

عىل أي حطب أو خشب يف الشارع
ــغ العارشة من عمرها بعد : رغم  ــارة التي لم تبل وتردد س
ــها أرستي إال أن والدتي  ــروف الصعبة التي تعيش كل الظ
ــعر بالسعادة عندما أحس  علمتني أن احمد الله وأنا اش

ــيئا بل واني أطري فرحا  ــاعد والدتي أو أقدم لها ش أني أس
ــاب مرمية عىل الطريق  ــدت كرتونا أو بعض األخش إذا وج
ــا فالحطب أصبح ثمني  ــي وجدت كنزا ثمين ويخال إيل أن

جدا يف هذه الفرتة .
ــح فهم كما  ــك الحبييش بمنطقة مذب ــا أرسة عبداملل أم
ــة رشاء الحطب وانه بعد  ــم لم يعد لديهم قيم يقول والده
ــة صنعاء  ــم بالعاصم ــه يف احد املطاع ــه من عمل ترسيح
يعيش وأطفاله الخمسة وضعا يف غاية السوء إال أنه يقدر 
ــاندته يف هذه األزمة حيث  ــف زوجته التي قامت بمس موق
ــتخدم  تقوم بجلب الحطب من قريتها بمحافظة اب وتس
ــه كما نقوم  ــر نقوم ببيع ــي والبعض اآلخ ــه يف الطه بعض
ــب  ــارة الخش بجلب " التنكة " الفارغة ونقوم بملئها بنش
ــتخدم  ــارج وتس ــا إىل الخ ــني فتحتاه ــطها قصبت وتتوس
للطهي بدال عن البوتجاز تظل هذه التنكة تقريبا خمسة 
ــتخدام وهي  ــهلة االس ــاز املنزيل وس ــي بديل للغ ــام فه أي

اخرتاع بديل ملادة الغاز املنزيل .
معلمة ومدربة

ــي تتواجد  ــة إبراهيم الت ــا كانت مع صفي ــة جولتن نهاي
ــة يف العقد  ــوق الحطب صفي ــم أمام س ــوق نق يوميا يف س
الرابع من عمرها ولديها عرشة من األبناء تقوم برشاء وبيع 
ــاء والفتيات مقابل حزمة  الحطب كما تعمل مدربة للنس

من الحطب ..
ــاء  ــة صنع ــد بالعاصم ــي التوحي ــكن يف ح ــة تس صفي

ــب كل صباح وتجلبه  ــرشاء كميات كبرية من الحط تقوم ب
لجريانها وأقربائها وتبيعه كما تقول بسعر مناسب حتى 
يتسنى لها أن تكسب نتيجة لتعبها وحملها لهذا الحطب 

وقد يصل ربحها ربما ألف ريال أو حزمتني من الحطب.
ــن الفتيات جنئ إيل كي يتعلمن  وتقول صفية : الكثري م
طريقة استخدام التنور املدر وكيفية طهي الطعام بطريقة 
رسيعة وبكمية قليلة من الفحم أو الحطب فأحيانا نجمع 
ــان بالدور  ــس كمية الحطب فيقوم ــتخدام نف أرستني الس
ــار يقمن بطهي  ــزن ثم ببقية الن ــدة تلو األخرى يخب واح
ــاء كبري عليها  ــى من نار يقمن بوضع غط ــام وما تبق الطع

حتى ال تتحول إىل فحم ثم يستخدمنه مرة أخرى .
بألف رجل

لقد خرست املرأة اليمنية  الكثري من حقوقها وعادت إىل 
ــتخدمة يف العصور القديمة لطهي الطعام  ــائل املس الوس
ولكن رغم كل املعاناة التي تتحملها املرأة يف سبيل أطفالها 
وأرستها إال أنها املرأة الصابرة الحامدة لله فكل من سألها 
ــه " رغم ما  ــيفرجها الل ــا تجيب "الحمدلله . س عن حاله
ــية التي  ــذه الحياة القاس ــاء ومتاعب ه ــه من أعب تتحمل
جعلتها فعال هي املرأة التي بألف رجل فقد سجلت أرقاما 
ــية يف الصرب والكفاح والتحمل وتسهيل الصعوبات  قياس
ــبة والبدائل تلك هي املرأة اليمنية  وابتكار الحلول املناس
ــي قصة صمود ال  ــدى الصعوبات والعوائق وه ــي تتح الت

تنتهي يف سبيل الحصول عىل السالم واألمان .

االسرةالثــــورة ٠٩

ــروف بالغة حلت الذكرى  ــة تعيش يف ظ ــرأة واملرأة اليمني ــي للم ــوم العامل ــنوية للي الس
ــة أزمة الغاز املنزيل فنجد  ــة والتعقيد ومن ابرز تلك املعاناة املؤمل الصعوب
ــببها  ــرأة متواجدة بقوة يف طوابري املعاناة الطويلة بحثا عن الغاز املنزيل املنعدم بفعل التداعيات التي س امل
ــوق الحطب للحصول عىل  ــع كما رأيناها هناك يف س ــىل اليمن الذي يدخل عامه الراب ــدوان والحصار ع الع
بدائل للغاز املنزيل لتسجل أيضا موقفا آخر يف الصمود والتمسك بحقها يف الحياة وأداء دورها ومهما كانت 
ــببات ألزمة الغاز فإن املرأة تظل دائما أكرب املترضرين لكنها تثبت عىل الدوام مقدرتها عىل التعاطي مع  املس

هذه التحديات الكبرية ..
األرسة" وبمناسبة اليوم العاملي للمرأة سجلت مواقف صمود رائعة للمرأة اليمنية.. إىل التفاصيل:

الثورة / رجاء الخلقي

املرأة اليمنية..املرأة اليمنية..  معاناة وثبات اسطوريمعاناة وثبات اسطوري
تدفع هي وأطفالها ثمنا باهظا جراء حصار العدوان الغاشمتدفع هي وأطفالها ثمنا باهظا جراء حصار العدوان الغاشم

ــاة  ــة يف حي ــة والحيوي ــل  املهم ــن العوام ــس م ــة بالنف الثق
ــة يف النفس  ــب أن تبدأ بغرس الثق ــان و يج ــخصية أي إنس وش
منذ الطفولة حتى يخرج الطفل سويا ويكون إنسانا ناجحا يف 
ــن عوامل النجاح يف الحياة  ــه حيث تعترب الثقة بالنفس م حيات
ــة يف نفوس األطفال من  ــب أن يبدأ زرع الثق ــكل عام , لذا وج بش
ــا الطفل هي املنزل  ــة أن أول بيئة يتعامل معه ــة وبخاص البداي
ــرب األمان للطفل  ــث أن املنزل يعت ــل حي ــث األب واألم واأله , حي
ــعر الطفل بالخوف يف هذه البيئة اآلمنة  وبالطبع ال يمكن أن يش
وإال فإن هناك شيئا خطأ وجب تصحيحه لذا يجب اتباع بعض 

القواعد أو األساسيات حتى نزرع يف أطفالنا الثقة بالنفس .
1 - األمان .

ــي املنزل  ــا الطفل ه ــي يتعامل معه ــات الت ــم و أول البيئ أه
ــري أكرب قدر من  ــل لذا يجب توف ــرب الناس للطف ــث يوجد أق حي
ــاس باألمان يف نفس الطفل مما يمحو أو يقلل من وجود  اإلحس
الخوف يف نفسه , حيث أن الخوف واألمان ال يجتمعان وبالتايل 
ــب هنا التفرقة  ــة بالنفس , يج ــي الخوف حلت الثق ــا اختف كلم
ــعور  ــري الطبيعي فمن الطبيعي الش ــوف الطبيعي وغ بني الخ
ــان  ــوف يف حالة التعرض ملواقف تثري الخوف لدى أي إنس بالخ
لكن ليس طبيعًيا أن يشعر الطفل بالخوف من أبويه يف األوضاع 

ــرتام لك يف نفس طفلك ال  ــع اىل إيجاد االح الطبيعية فدائًما اس
الخوف .

2 - حافظ على كرامة طفلك .
ــان  ــة طفلك فعامله عىل إنه إنس ــب أن تحافظ عىل كرام يج
ــاعد عىل  ــًدا أو ناقًصا لألهلية مما يس ــة وليس فاق ــل األهلي كام
ــاعد أو يحفز بناء الثقة  املحافظة عىل كرامة الطفل وبالتايل يس
ــل , فمثًال ال تبالغ كثريًا يف نقد الطفل يجب  ــس لدى الطف يف النف
أن تقدر األمور وقدر النقد له , حاول دائًما أن ال توجه له اللوم أو 
ــن و بخاصة من هم خارج نطاق  ــاب أو التوبيخ أمام اآلخري العت
ــخ ال تكتف فقط  ــد أو التوبي ــوم أو النق ــه الل ــد توجي األرسة , عن
ــتحق هذا  ــر له أن ما قام به يس ــد يجب أن تذك ــخ أو النق بالتوبي
ــام طفلك واىل جانب  ــه اي دائًما علل ترصفاتك أم ــخ علي التوبي
التوبيخ حاول ذكر بعض محاسن الطفل لتشجيعه عىل تجنب 

األخطاء .
3 - المدح .

يعترب املدح كما الساحر الذي يدفع الطفل اىل أقىص الحدود 
ــى و إن كان األمر الذي قام به  ــا وجه لطفلك املدح حت ــذا داًئم , ل
ــامة من  ــون يف كلمة جميلة أو ابتس ــدح يمكن أن يك ــيًطا , امل بس

األبوين و يف حالة األعمال الكبرية يمكن أن يكون يف شكل مكافأة 
مادية سواء نقودا أو هدية من أي نوع .

4 - الممارسة .
ــة  ــرب أفضل الطرق عىل اإلطالق تقريًبأ يف التعليم املمارس تعت
لذا اذا أردت أن تزرع الثقة يف نفس طفلك أعطه بعض املسؤوليات 
ــاعدة يف تنظيف  املنزلية للقيام بها فيمكن أن تجعله يقوم باملس
مكان معني من املنزل و يصبح مسؤوًال عنه مما يعطي اإلحساس 
للطفل بأهميته وبكونه جزءاً فعاال يف املنزل و العائلة , مما يدفعه 
ــعور بأهميته وبالتايل يساعد عىل زرع الثقة يف نفس الطفل  للش
ــؤولية و عندما يكرب قليًال يمكن إعطاؤه بعض  و تعلم تحمل املس
ــيطة من األماكن القريبة و غري  مسؤوليات الرشاء لألشياء البس

ها من األعمال التي تناسب عمره و قدراته .
5 - عدم اإلسراف .

ــب االعتدال  ــيئ أو الجيد أي يج ــواء يف الس هنا اإلرساف س
ــاك إرساف يف لومه  ــون هن ــال يك ــل ف ــع الطف ــالت م يف كل التعام
ــه النصح ال يجب  ــى يف توجي ــا , حت ــه أيض و ال إرساف يف مدح
اإلرساف فيه و يفضل عدم توجيهه بشكل مبارشه و بخاصة يف 
البداية بل التدرج يف تقديمه حتى نصل يف النهاية إىل النصح أو 

ــكل مبارش واالبتعاد بقدر املستطاع عن العقاب  اللوم بش
ــوأ املعالجات التي ترتك أثرًا  بالرضب فهو من أس

ــرضب أول  ــا أنها ت ــل كم ــس الطف ــيئا يف نف س
ــة بنفس الطفل  ــة زرع الثق ــدة يف محاول قاع
وهي زرع االحرتام لألبوين ال الخوف يف نفس 

الطفل .
داًئما كل اب وأم هم األكرث دراية بأطفالهم 

ــن اتخاذه من  ــىل أفضل ما يمك للتعرف ع
ــاعدة يف بناء أو  ــك القواعد للمس تل

ــوي يتمتع  ــراج طفل س إخ
بالثقة يف النفس .

الــدراســيــة ــه  ــدرات ق ــاء  ــن وب الطفل  تشجيع  أهمية  إرشادات تربوية 

ــكل مبارش واالبتعاد بقدر املستطاع عن العقاب  اللوم بش
ــوأ املعالجات التي ترتك أثرًا  بالرضب فهو من أس
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ــرضب أول  ــا أنها ت ــل كم ــس الطف ــيئا يف نف س
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ــة بنفس الطفل  ــة زرع الثق ــدة يف محاول قاع
وهي زرع االحرتام لألبوين ال الخوف يف نفس 

يف
الطفل .
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ــأت ــي لج ــا الت حيه
ــل أن ج ــاز ب عن الغ

ي
ــها ــة نفس للطريق
املدر" بدال عن التن

بالغاز
وتؤكد بأنها لن تظ
ــام ألرسته صناعة الطع
ــ ــر إال أنها من تقوم بصناع بالعم

م
ــا ر ــار يف املوقد وأنه ــى من الن تبق

م
التقليدية يف طهي الطعام بعد أكرث

يف
منذ أن كانت شابة .

ي يف

طرق أخر
ــي األخرى لجأت إىل أم رهام ه

بدائل للغاز املنزيل لتسجل أيضا موقفا آخر يف الصمود والتمسك بحقها يف الحياة وأداء
ــببات ألزمة الغاز فإن املرأة تظل دائما أكرب املترضرين لكنها تثبت عىل الدوام مقدرته املس

هذه التحديات الكبرية ..
األرسة" وبمناسبة اليوم العاملي للمرأة سجلت مواقف صمود رائعة للمرأة اليمنية.. إىل ا
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ــد أن ودع زوجته  ــن منزله بع ــام م ــاح خرج هش ــه يف كل صب كعادت
ــيارة أجره  ــائق س ــة للبحث عن الرزق، حيث يعمل س ــه الثالث وأطفال
ــم يكن يعلم أنها آخر مرة يرى فيها  ــيس" تابعة ألحد أصدقائه، ول "تاك

رشيكة حياته وأطفاله الصغار وانه لن يعود إىل املنزل إطالقا..
ماذا حدث لهذا الرجل؟ وما مصري السيارة "التاكيس" ؟!

تفاصيل ذلك تكشفه األسطر التالية:
ــوب فقد ولد  ــكل املطل ــه وحظه يف الحياة لم يكن بالش ــذ طفولت من
وسط أرسة فقرية وكان ضمن ستة أبناء وبنات ومات والده وهو ال يزال 
يف الصف التاسع أسايس ورغم إمكانيات األرسة املادية الضيقة إال انه 
استطاع أن يكمل دراسته الثانوية يف القرية ثم انتقل للعمل يف املدينة 
ــة الصعبة  ــة إال أن حالته املادي ــته الجامعي ــة دراس ــىل آمل  مواصل ع
ــائقا  ــتوى الثاني ثم عمل س ــه عىل ترك قاعات الجامعة يف املس أجربت

لدى أرسة ميسورة الحال .

ــيطان حارضا فيها بقوة انزلق هشام يف الحرام  ويف لحظة كان الش
ــك حتى انتفخت  ــتمرا يف ذل ــخص الذي يعمل عنده واس مع ابنة الش
ــزواج منها دون أي مباهج الفرح كما  ــن الفتاة ليجربه والدها عىل ال بط
ــزل ليبدأ  ــام األب بطردهما من املن ــم ق ــبات الزفاف ث ــدث يف مناس يح
ــه وطفل قادم  ــن هذه املرة مع زوجت ــة عذاب من جديد ولك ــام رحل هش

يف الطريق.
 بصعوبة بالغة حصل هشام عىل عمل يف إحدى الرشكات الخاصة 
ــر اتهامه  ــهر معدودة إث ــرك العمل بعد أش ــا ولكنه ت ــوزع لبضائعه كم
بالرسقة ثم اتجه للعمل سائق تاكيس باألجر اليومي وهكذا ظل ينتقل 

من سيارة إىل أخرى حتى كانت آخرها سيارة صديقة.
يف ذلك اليوم خرج هشام من منزله وظل يدور بالسيارة طوال اليوم 
ــخاص وطلب منه إيصاله  ــتوقفه احد األش وأثناء عودته إىل املنزل اس
ــون الوقت صار  ــه مبلغا من املال ال بأس به ك ــا  وعرض علي ــكان م إىل م
ــافة بسيطة  ــام ومىض بالزبون يف طريقه وبعد مس متأخرا فوافق هش
استوقفه شخصان وطلبا منه ايصالهما يف طريقه فاستأذن هشام من 
ــبه خال من  ــا بالركوب وبينما هم يف مكان ش ــمح لهم الزبون األول وس
ــخصني اآلخرين يخرجان  ــكان فوجئ هشام والزبون األول بالش الس

ــام السري بهما إىل احدى املناطق النائية  مسدسيهما  طالبني من هش
ــة املطلوبة خارج  ــم إىل املنطق ــا وأثناء وصوله ــام لطلبهم فرضخ هش
ــا ذلك  ــيارة وكان لهم ــن الس ــزول م ــخصان بالن ــا الش ــة أمرهم املدين
ــري تمكن من  ــري أن األخ ــك الزبون غ ــام وكذل ــائق هش ــث نزل الس حي
ــم يقم احد من  ــالم الليل الحالك ول ــط ظ الفرار برسعة واالختفاء وس
الشخصني باللحاق به، أما السائق "هشام" فقد تسمر يف مكانه خوفا 
ــه من نقود باإلضافة  ــيارة فأمره اللصان بإخراج كل ما يحمل عىل الس
ــيارة ألنها  ــه "املوبايل" ولم يمانع من ذلك آمال منهم ترك الس إىل هاتف
ــم رفضوا وقام  ــلهم برتكه يذهب ويعود ألطفاله ولكنه ــت له وتوس ليس
ــة غائرة يف منطقة الظهر  حتى  ــم باالعتداء عليه ووجه له طعن أحده

سقط عىل األرض ثم سدد له عدة طعنات أودت بحياته عىل الفور .
بعد ذلك قام االثنان بربط يديه ورجليه ووضعه يف حقيبة السيارة 
ــر كبري ثم قاما  ــالل ماء يصب يف نه ــة يوجد فيها ش ــا إىل منطق وانطلق
بإخراج الجثة من السيارة ووضعا عليها صخرة ضخمة وقاما بتوثيق 
ــرة بالجثة من خالل حبل متني ثم رميها داخل النهر ومضيا يف  الصخ

حال سبيلهما.
ــي عليه ما  ــب الذي كان مع املجن ــة لم ينس الراك ــة املقابل يف الجه

ــل ذهب مبارشة إىل  ــكني ب ــائق املس حدث ولم يكتف بنجاته وترك الس
ــم التاكيس فقد  ــه لم يتمكن من اخذ رق ــز وابلغهم بما حصل وكون مرك
ــن حينها يعلم  ــائق ولم يك ــيارة ومالمح الس ــات الس ــم مواصف أعطاه
ــكان الذي  ــال الرشطة عىل امل ــك بان دل رج ــه وزاد عىل ذل ــا حصل ل م

استوقفهما الرجالن فيه.
ــدوا أثار الدماء عىل  ــة اىل ذات املكان وج ــا وصل أفراد الرشط عندم
ــة البحث  ــدأ رحل ــائق لتب ــاب الس ــا أص ــم أن مكروه ــد له األرض فتأك

والتحري والتحقيق يف سبب ومكان اختفاء السائق والسيارة.
ــل النهر  ــا بوجود جثة داخ ــال الرشطة بالغ ــني تلقى رج ــد يوم بع
ــة صاحبها ولكنهم  ــدوا أي إثبات عىل هوي ــوا إىل هناك ولم يج فانتقل
ــخص الذي  ــوا باالتصال بالش ــيس وقام ــائق التاك ــروا حادثة س تذك
ــائق  ابلغهم بالحادثة والذي بدوره أكد لهم أن الجثة للمجني عليه س

التاكيس.
ــالغ حول حادثة  ــيارة التاكيس قد تقدم بب ــك الس ــك كان مال إىل ذل
ــائقها وأعطى رجال األمن رقم لوحتها  اختفاء سيارته املفاجئ مع س
ــا وكان أول يشء توقعه رجال األمن أن يقوم الجناة  املعدنية وماكينته
ــليح السيارة وبيعيها فعملوا عىل مراقبة ورش التشليح ومحالت  بتش

ــيارات وتكللت تلك الجهود  ــع قطع غيار الس بي
ــره 18 عاما يحاول  ــى ال يتجاوز عم بضبط فت

ــيارة  ــن قطع الس ــع جزء م بي
ــاب  أصح ــد  ألح ــة  املنهوب
محالت بيع غيار السيارات.

ــة  ــال الرشط ــدر رج ــم يه ل
ــذا  ه ــع  م ــت  الوق ــن  م ــري  الكث

ــة  ــذي اعرتف يف اول جلس ــى ال الفت
ــيط بني اللصوص  تحقيق انه مجرد وس

ــار  ــع الغي ــل قط ــب مح ــني وصاح الحقيقي
ــاة الذين كانوا  ــال األمن عىل مكان الجن ودل رج

ــيارات ويتخذون من  يعملون يف مجال ميكانيكا الس
ــة رسقة السيارات ضمن عصابة  هذا العمل غطاء ملمارس

ــخصان  ــن الجرائم.. وكان الش ــذا النوع م ــة يف ه متخصص
ــتدراج بقية أفراد العصابة والقبض عليهم  أداة الرشطة الس

واحداً واحد والزج بهم جميعا خلف قضبان السجن.

ــارات ــي ــس ــة ال ــرق ــع بــعــصــابــة س ــوق ــي" ي ــس ــاك ــق "ت ــائ ــاراتمــقــتــل س ــي ــس ــة ال ــرق ــع بــعــصــابــة س ــوق ــي" ي ــس ــاك ــق "ت ــائ مــقــتــل س من واقع الحياة
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