جوزيبه بينونه  -ال َن َفس نحت
ورقة تعليمية

الفن الفقري الفنّان جوزيبه بينونه .تدور الأعمال املعرو�ضة حول العالقة بني الب�رش
فردي لواح ٍد من �أقطاب حركة ّ
الن َف�س نحت معر�ض ّ
والطبيعة ،مع الرتكيز على اجل�سد ،وكذلك على التنفّ�س ،الدليل الأكرث �أ ّول ّي ًة على ا�ستمرار احلياة .يق ّدم املعر�ض ر�سو ًما ومنحوتاتٍ و�صو ًرا
فوتوغراف ّية وجتهيزاتٍ � ،إ�ضاف ًة �إىل م�ستنداتٍ توثيق ّية تو�ضح النهج الأداءي الذي يعتمده الفنّان.

الفن الفقير
ّ
الفنّ الفقري حركة ف ّن ّية ظهرت بني العامني  ١٩٦٧و� ،١٩٧١أعادت لإيطاليا �أه ّم ّيتها على خارطة
الفن الإيطا ُّيل،
الفن
العاملي للم ّرة الأوىل منذ احلركة امل�ستقبل ّية خالل احلرب العامل ّية الأوىل .م�ؤ ّرخ ّ
ّ
ّ
وق ِّيم املعار�ض ،والناقد الفن ّّي جريمانو �شيالنت هو من �أطلق على احلركة هذا اال�سم خالل فرتة
اال�ضطرابات ال�سيا�س ّية يف �أواخر ال�ستّينات الإيطال ّية ،م�ستله ًما عنوان بيانٍ م�ؤ ِّث ٍر ملُخرج امل�رسح
ين يريجي غروتوف�سكي نحو م�رسح فقري ( .)١٩٦٥كان �شيالنت يطمح �إىل ظهور
التجريبي البولو ّ
ّ
حركة ف ّن ّية �إيطال ّية جتريب ّية ملتزمة �سيا�س ًّيا تتح ّدى �سلطة �صاالت العر�ض وتقاليد املنتَج الفن ّّي.
وجيوفان �أن�سيلمو ،وميكي َلنجلو بي�ستوليتو .كان ه�ؤالء
جمع اثني ع�رش فنّانًا ،منهم جوزيبه بينونه
ّ
الفنّانون م ّيالني �إىل �أن يجدوا يف املوا ّد الب�سيطة والعنا�رص الطبيع ّية ما يخ ّولهم �إنتاج �أعمالٍ ز ّوال ٍة يف
معظمها ،و�أقرب �إىل الإلغاز وال�شعر ّية ،تتعاطى مع الزمن والطبيعة واللغة والف�ضاء.

جوفان �أن�سيلمو ،بال عنوان (بنية �آكلة)١٩٦٨ ،
ّ

ميكي َلنجلو بي�ستوليتو ،مرت مكعب من الالنهاية١٩٦٦ ،

الفن
جم�سم ميكي َلنجلو بي�ستوليتو مرت مكعب من الالنهاية ( )١٩٦٦هو عم ٌل
�شعري �آخر من حركة ّ
ٌّ
َّ
�ست مرايا مر ّبطة ب�سلكٍ على �شكل مك ّع ٍب بحيث يواجه بع�ضها ً
بع�ضا داخله .هنا
الفقري ،يت�أ ّلف من ّ
ت�صادفنا مع�ضلة :ال�ضوء ،يف حال دخوله� ،سينعك�س النهائ ًّيا بني املرايا يف ك ّل �صوب .وهنا تكمن
ف�ض املك ّعب املختوم متا ًما؟ و�ضع بي�ستوليتو عم ًال ملغزًا
املفارقة :كيف ميكن �أن يدخل ال�ضوء من دون ِّ
النهائي .ي�أخذ العمل �شعر ّيته من الفي�ض امل�ستحيل الكامن يف الظالم.
يقود الناظر �إىل تخ ّيل �ضو ٍء
ّ

ّ
خ�سة
يف �أحد �أعمال
جوفان �أن�سيلموُ ،ت َد ُّ�س ّ
طازجة بني كتلتني من الغرانيت الأ�سود
خمتلفني حج ًما .و ُي َل ُّف الك ّل ب�سلكٍ من النحا�س.
اخل�س يف الذبول بعد
ماذا يحدث حني ي�أخذ
ّ
ب�ضعة �أ ّيا ٍم؟ ما الأ�سئلة التي قد تكون مطروح ًة
عرب هذا العمل؟

« iنحو م�سرح فقري»
بيان يريجي غروتوف�سكي «نحو م�رسح فقري» ،املن�شور عام  1965يف جم ّلة �أودرا ال�شهر ّية .ي�صف غروتوف�سكي الظروف التي واجهها امل�رسح بعد اخرتاع ال�سينما .وهي ،للمل ّمني
غيوا جذر ًّيا معاجلتها ال�شكل ّية
الفن يف القرن التا�سع ع�رش ،ال تختلف كث ًريا عن الظروف التي واجهتها اللوحة مع اخرتاع الت�صوير الفوتوغرا ّيف .جنا ّ
بتاريخ ّ
فن اللوحة لأنّ الفنّانني ّ
الطبيعي مكانه يف عامل الت�صوير الفوتوغرايف .وباملثل� ،أثار
وخ�صائ�صها الب�رص ّية� ،آخذين اللوحة �إىل مرتكزات جديدة عرب حتريرها من قيود حماكاة الطبيعة� .شعروا ب�أنّ للمذهب
ّ
اخرتاع ال�سينما �أ�سئلة جوهر ّية حول طبيعة امل�رسح وجوهره.
فن اللوحة ،على نح ٍو
كيف ميكن �أن يبقى امل�رسح بعد اخرتاع ال�سينما؟ ينبغي للم�رسح ،من �أجل البقاء على قيد احلياة ،بح�سب تعليل غروتوف�سكي� ،أن يعيد �صياغة �شكله ،كما فعل ّ
يعك�س جوهره .فمن �ش�أن هذا اجلوهر �أن ي�ضمن بقاء امل�رسح .ولكن ما هو هذا اجلوهر الذي ال ميكن العثور عليه يف ال�سينما؟ وجد غروتوف�سكي �أنّه يكمن يف تالقي املم ِّثل وامل�شاهِ د.
هذا التالقي املبا�رش (غياب ال�شا�شة) هو �أ�سا�س الفرق بني امل�رسح وال�سينما .عن�رص املبا�رشة يف هذا االتّ�صال هو ما يجعل امل�رسح فري ًدا ،وال �ضمان لبقاء امل�رسح خارج هذه َ
املبا�شة.

جوزيبه بينونه
احل�س ّي ،وال�شعور ،والعمل،
باحلوا�س �أكرث منه بالن�شاط
الفن الفقري يتع ّلق
الفكري .يف الغالب الأع ّم ،ينخرط �أقطاب ّ
يعتقد الكثريون �أن ّ
ّ
الفن الفقري يف الإدراك ّ
ّ
ح�سا�س ًة على اتّ�صال بالبيئة� .أعمال جوزيبه بينونه تبلور هذه الفكرة .خال ًفا لكث ٍري من الفنّانني املفهوم ّيني العاملني
ًا
ت
ذا
ًا،
ن
إن�سا
�
كونه
إىل
�
عودة
والتنفّ�س .ويف ذلك
ّ
ِّ
الفن واجل�سد والطبيعة م ًعا ،ويت�أ ّمل
الفن الفقري �سنًّا ،يحرتم تقاليد النحت ،موظ ًفا �إ ّياه �شعر ًيا ليجمع ّ
على ال�ساحة الف ّن ّية العامل ّية ،كان بينونه ،وهو �أ�صغر �أقطاب ّ
فن الأر�ض.
يف جوهر احلياة بتعب ٍري جامع .هذا ما جعله يرى كث ًريا من �أعماله كمنحوتات ،حتى حني يكون من ال�سهل �أن ُت َع َّد �أدائ ّياتٍ �أو م�شاريع من باب ّ
مرئي للوجود .ي�سعى الفنّان �إىل جعل
عنوان املعر�ض ،الن َف�س نحت ،يوفّر الأ�سا�س
ّ
املنطقي لكث ٍري من �أعمال بينونه .النف�س املنبعث يف الهواء هو �أث ٌر ما ّد ّي ولو غري ٍّ
نفا�سا» ،حتوم يف غابة .بعد
هذا الأثر مرئ ًّيا بد ًءا بعمله �أنفا�س ( ،)١٩٧٥املق ّدم يف املعر�ض ،وهو جمموعة من � ١٩صور ًة بالأبي�ض والأ�سود من �سحب غبار ،ت�شبه «�أ ً
ذلك بقليل� ،رشع بينونه يف اختبار منحوتاتٍ ثالث ّية الأبعاد للأنفا�س ،و�أدائ ّياتٍ مثل ن َف�س الأوراق ( .)١٩٧٩يف هذا العمل ،امل�ؤ ّدى للم ّرة الأوىل عام  ،١٩٧٩ي�ستلقي
بينونه على البطن فوق كوم ٍة من ورق الآ�س ويتنفّ�س فيها ،خم ّل ًفا �أثرين ،واح ًدا من ج�سده ،وواح ًدا من �أنفا�سه.

ن َف�س الأوراق١٩٧٩ ,

اآللب البحريّة

�صور من جمموعة �أنفا�ساً١٩٧٥ ,

القوي جدًّا ،ت�شري �إىل ال�سحر .هناك كلمة
«�أ ّما العمل الف ّن ّي فيطيب يل �أن �أقول �إ ّنه قائ ٌم على االجنذاب .واالجنذاب كلمة �إذا فهمت مبعناها
ّ
ّ
ّ
عمل فن ٍّي ج ّيد يتطلب �أن يكون املرء جمذوبًا
�أخرى م�شت ّقة من اجلذر نف�سه ،هي ال�صفة «جمذوب» .املجذوب هو املتفاجئ با�ستمرار� .أعتقد �أنّ �إنتاج ٍ
�سح َر بالأ�شياء والعامل ،فال ميكنه �إبداع عمل- ».فريديريك بول
بع�ض ال�شيء .من لي�س قاد ًرا على �أن يتفاج�أَ و ُي َ

يحتجون يف ال�شوارع �سنة  ،١٩٦٨ذهب
معظم نتاج بينونه يتع ّلق بالآثار ،وذلك منذ �أن بد�أ م�ساره الفن ّّي يف الآلب البحر ّية .فيما كان �أبناء جيل بينونه من الإيطال ّيني ّ
الزراعي املفقود ،كما يفرت�ض ق ِّيم التايت نيكوال�س كولينان – حيث
الفن الفقري �سنًّا �إىل الغابة – مل ّب ًيا دعوة بيري باولو بازوليني للعودة �إىل املجتمع
�أ�صغر �أقطاب ّ
ّ
تخ�ص�ص ب�ضعة �أ�سطر ل�رشحه.
�أنتج عمله الأبكر ،الآلب البحر ّية ( .)١٩٦٨يبقى الآلب البحر ّية عم ًال �أ�سا�س ًّيا يف نتاج بينونه ،و�إن مل يرد يف هذا املعر�ض ،لذا ّ
�ست �أدائ ّيات ُ�ص ِّم َمت و ُنفِّذت على مدى خم�سة �أ ّيام يف كانون الأ ّول  ،١٩٦٨بح�ضور م�ص ِّور حمرتف .يف هذه
الآلب البحر ّية (� )١٩٦٨سل�سلة وا�سعة ال�شهرة من ّ
َ
و�سجل تدخُّ ل ج�سده يف الطبيعة .تظهر ال�صور الوثائق ّية بو�ضوح كيف حاول
الإجرائ ّيات-الأدائ ّيات املبكرة قا�س بينونه و�أظ َه َر كتلة ج�سده على
ٍ
�سطوح طبيع ّيةّ ،
الفنّان �أن يندمج يف الطبيعة حم ِّق ًقا ،يف �أحد الأمثلة ،وحدة حالٍ مع �شجرة .يف �إحدى هذه الإجرائ ّيات-الأدائ ّيات� ،ستوا�صل من ّوها �إ ّال يف هذه النقطة ،ينحت بينونه
يف �شجرة ،عرب و�ضع قولب ٍة برنز ّية لكفّه على اجلذع .بعد �سنواتٍ  ،يظهر ت�صوير الأ�ش ّعة ال�سين ّية كيف تَك ّيفت ال�شجرة مع وجود «كفّه» ،فوا�صلت النم ّو – � ّإنا
مِن حولها.
الربنزي؟ ملاذا ا�ستخدم الربنز خامة؟ً
املج�سم
ّ
ما دور هذا ّ
الفن فريدريك بول عن �ستوا�صل من ّوها �إ ّال يف هذه النقطة« :يف تفاعل الب�رش مع الطبيعة ،يتظاهر بينونه ب� ّأن ث ّمة عالقة م�ساواة .وهذا
كتب
اخت�صا�صي تاريخ ّ
ّ
كطموح ،على �شي ٍء من احلماقة ،لأن زمن ّية الإن�سان ال تقبل املقارنة وزمن ّية ال�شجرة ».حياة ال�شجرة �أطول من حياة � ّأي �إن�سان ،ما مل يقم هذا الأخري
ينطوي،
ٍ
بقطعها .ث ّم يتابع فريدريك بول« :كان على اليد �أن ت�صبح منحوت ًة لكي تتك ّيف وزمن ّية ال�شجرة».
و�ضع بينونه هذه اال�سرتاتيجية الف ّن ّية من �أجل قلب
دينام ّية ال�سلطة القدمية املت� ّأ�صلة بني الب�رش والطبيعة.
كان عليه � ،إذا جاز التعبري� ،أن «يخدع» الطبيعة ف ُيدخِ َل
ما ّد ًة غري ع�ضو ّية حت ّل حم ّل يده �آخذ ًة �شكلها .فلنف ِّكر يف
بادرة بينونه الف ّن ّية.
ما ر�أيك يف الطريقة التي جتاوبت بها ال�شجرة؟ يف نهاية
املطاف ،ما الأقوى� ،سلطة بينونه �أم �سلطة ال�شجرة،
الب�رش �أم الطبيعة؟
وفن
ملاذا يقال � ّإن بينونه يطم�س احلدود بني الأدائ ّياتّ ،
وفن الأر�ض يف الآلب البحر ّية؟
اجل�سدّ ،
�صور توثيق �ستوا�صل من ّوها �إ ّال يف هذه النقطة ١٩٨٥ - ١٩٦٨

“ iفنّ الأر�ض"
ً
ارتباطا
الفن واملناظر الطبيع ّية
فنّ الأر�ض حركة ف ّن ّية بد�أت يف �أواخر ال�ستّينات يف الواليات املتّحدة ،و�رسعان ما امت ّدت �إىل �سائر �أنحاء العامل .كما تد ّل هذه الت�سمية ارتبط �صنع ّ
الفن وح�رص ّية ف�ضاء دور العر�ض .نقل فنّانو الأر�ض ممار�ساتهم
وثي ًقا؛ تدخّ ل الفنّانون يف املناظر م�ستخدمني املوا ّد الع�ضو ّية وغري الع�ضو ّية .ظهرت احلركة كر ِّد فع ٍل على ت�سويق ّ
بفن الأر�ض روبرت �سميث�سون ،كري�ستو� ،آنا مندييتا.
ممن ُعر َِف ّ
�إىل الطبيعة ،منتجني التماثيل والتجهيزات امل�ؤقّتة �أو الدائمة قي َد املوقعُ .يذ َكر ّ

انكفاء العينين
انكفاء العينني (� )١٩٧٠أ�شهر �أدائ ّية لبينونه ،حمفوظة يف �شكل �رشائح �ضوئ ّية� .سل�سلة ال�رشائح
غاري�سيو ،البلدة ال�صغرية التي �أب�رص فيها
ت�ص ِّور الفنّان �سائ ًرا يف جا ّد ٍة حمفوف ٍة بال�شجر قرب
ّ
زوجا مر�آو ًّيا من العد�سات الال�صقة،
ارتدائه
النور .يف النهاية ،تك�شف �صورة مق ّربة لوجهه عن
ً
ي�صا لهذا العمل.
خ�ص ً
غري ال�شفّافة ،امل�صنوعة ّ
مم ي�ستم ّد املعرفة؟ ماذا يوحي
�إذا «�أعمى» بينونه نف�سه عمل ًّيا فكيف يتوا�صل مع الف�ضاء من حوله؟ َّ
اللم�سي؟
عنوان العمل؟ ما َعالقة هذا العمل بالإدراك
ّ
زوجا من العد�سات الال�صقة املر�آو ّية يف منا�سباتٍ �أُخرى ،ال �س ّيما
منذ �أيلول عام  ١٩٧٠و�ضع بينونه ً
يف �إطار املدينة .و ُت َع ُّد ال�صور امللتقطة �إ�صداراتٍ خمتلف ًة من ال�سل�سلة الفوتوغراف ّية انكفاء العينني.
احلوا�س لفهم بيئة جديدة؟ �أميكنك �أن تف ّكر ملاذا؟
احلا�سة التي تعتمد عليها �أكرث من �سائر
ما
ّ
ّ
اللم�سي ”
“ iالإدراك
ّ
اللم�سي على طريق ٍة ُت ِّكن املرء من احل�صول على معلوماتٍ حول البيئة املحيطة به عرب البعد
يحيل الإدراك
ّ
اللم�سي .وهو ِّ
يوظف �أجهزة ا�ست�شعار اجللد و�أجهزة اال�ستقبال يف �أجزاء �أخرى من اجل�سد مثل الع�ضالت
ّ
يف�سها لي�ش ِّكل متثي ًال
التي تتع ّرف الأحا�سي�س .تعمل ك ّل هذه الأجهزة م ًعا لإر�سال �إ�شارات �إىل الدماغ الذي ّ
اللم�سي يف عملهم :دني�س �أوبنهامي ،فيتو �أكون�شي،
للبيئة قري ًبا من فهم املرء .من الفنّانني الذين تعاطوا الإدراك
ّ
فايل �إك�سبورتi.
انكفاء العينني١٩٧٠ ,

تنفس ِّ
ُّ
الظ ّ
ل
تن ُّف�س ِّ
الظ ّل جتهيز يحت ّل غرف ًة ،ويت�أ ّلف من �أوراق
أقفا�ص �سلك ّية .ما �إن تدخل الف�ضاء
غا ٍر مك ّد�سة يف � ٍ
ح�سو ّية ،رائحة قو ّية تفوح من
حتّى تغويك ظاهرة ّ
الأوراق ،وتفعم الف�ضاء .يدعو بينونه امل�شاهد حرف ًّيا
اىل «التنفُّ�س» يف الظ ّل ،واختبار الف�ضاء ال بالعيون ،بل
حا�سة �ش ّمه.
بالتنفّ�س هذه املرة ُم� ِ
رش ًكا ّ
تف�س عنوان العمل؟ هل يلفتك �شي ٌء يف �إعداد هذا
كيف ّ
العمل؟
تن ُّف�س ِّ
الظل ٢٠١٤ - ٢٠٠٠

“ iتبديد الأوهام حول الب�صر”
حا�سة ال�ش ّم فقد ُع َّدت حِ َّ�سو ّي ًة ومتّ�صل ًة بحالة
مع ظهور فل�سفات خمتلفة للمعرفة يف القرنني الثامن ع�رش والتا�سع ع�رش ،اكت�سب الب�رص دو ًرا بارزًا ج ًّدا� ،إذ كان ُي َع ُّد مو�ضوع ًّيا� .أ ّما ّ
باملرئي ،ملعاينته وحتليله وعقلنة العامل .وما
�أكرث بدائ ّية من الوجود ،ال تليق بـ «الإن�سان احلديث» .كانت احلداثة تعني اال�ستناد �أك َرث ف�أكرث �إىل ما كان ُيعتقد �أنّه على �صل ٍة بالواقع،
ّ
لبثت �أن ّ
نا�س خمتلفني.
ذاتي ،ما دام قائ ًما على ت�ص ّورات �أُ ٍ
حتطمت �أ�سطورة املو�ضوع ّية حني اتّ�ضح �أن الب�رص ّ

موسيقي لبنية الشجر
استنساخ
ّ
كحا�س ٍة �أ�سا�س ّية لتح�صيل املعرفة يف ا�ستن�ساخ
يتح ّدى بينونه الب�رص ثاني ًة ّ
�سجل فيه طرق انتقال
مو�سيقي لبنية ال�شجر .وهو م�رشوع
ّ
اختباري ّ
ّ
ال�صوت يف �أ�شجار مع ّينة .بعبارة �أخرى ،ما �أثار ف�ضول بينونه هو ال�شجرة
ك�أداة مو�سيق ّية.
�أجرى بينونه هذا االختبار يف الأردي�ش (فرن�سا) ،حيث اختار � ١٤شجر ًة من
�أنواع خمتلفة ،كال�رسو ،والبق�س ،والتوت ،الكت�شاف االختالفات ال�صوت ّية
بينها .كان اختباره قائ ًما على �إحداث �صوتٍ يف اجلذع – عن طريق ال�رضب
�أو اخلد�ش� ،أو النقر ب�أ�صابعه على ال�سطح – وت�سجيل ال�صوت �أثناء انتقاله
من اجلذع �إىل طرف الأفنان قبل انت�شاره يف الهواء .مب�ساعدة بع�ض العاملني
فن ال�صوت واملع ّدات والربجم ّيات املتق ّدمة ،مت ّكن من تو�سيع ال�صوت
يف ّ
والتع ّرف على النوتات املنبعثة من الأ�شجار مع ك ّل حركة .هنا يربهن بينونه
على � ّأن االعتماد على الب�رص وحده قد يف ِّوت اكت�شاف الكثري من املعرفة.

مو�سيقي لبنية ال�شجر ٢٠١٠ -
ا�ستن�ساخ
ّ

ما وجه ال�شبه بني هذا العمل وانكفاء العينني؟

انتشار
منذ � ،١٩٩٤أنتج بينونه وعر�ض انت�شار ،وهو ر�س ٌم
عر�ض خمتلفة .يغم�س
جداري قي َد املوقع ،يف �أماكن ٍ
ٌّ
الفنّان �أ�صبعه (الإبهام �أو غريها يف �إ�صدارات �أخرى)
الطباعي ويب�صم بها يف و�سط رقٍّ ،ث ّم ي�ضع
يف احلرب
ّ
الرقّ على جدار ،ويك ِّمل انت�شار ب�صمته على قما�شة
ّ
يخط بينونه يو ًما بعد يوم،
وعلى �سطح اجلدار.
ً
خطوطا على م�سافة واحد ٍة من
مب�ساعدة معاوِ نه،
خطوط ب�صمته ،وذلك با�ستخدام الغرافيت (قلم
مكبة ،و�س ّلم.
الر�صا�ص) ،وعد�سة ّ
انت�شار ٢٠١٤-١٩٩٤

يك�شف العمل فكرة � ّأن للأنامل ت�صمي ًما عمي ًما ،مثل حلقات ال�شجرة (كما تظهر يف عم ٍل �آخر ،داخ َل اخل�شب) ،وانتقال ال�صوت ،والأمواج� ،أو احللقات املتو ّلدة
يعب هذا العمل عن الب�صمات التي نخ ّلفها حيثما نذهب ،على كل �سطح نلم�س ،وعن دورة انت�شار هذه الب�صمات قبل �أن ت�ضيع
حني يلم�س الأ�صبع �سطح املاء .كما ِّ
�أو متّحي على م ّر الزمان.
� ّأي �أعمالٍ �أخرى يف املعر�ض تك�شف عن خطوطٍ �أو انت�شارات؟
ما املفهوم املتعلِّق ب�أعمالٍ مثل انت�شار ،داخل اخل�شب� ،أن يكون املرء نه ًرا؟

نهرا
أن يكون المرء
ً
يح�ض بينونه �إىل ف�ضاء العر�ض �صخر ًة جميلة وجدها يف نهر ،بعد �أن نحتها
ِ
تدفُّق املاء الدائم ،واحتكاكها ب�أحجا ٍر �أخرى ،وت�آكل ناجم عن مرور الزمن .يق�صد
بينونه عالية النهر ،ومن مقلع قرب النبع ي�ستخرج �صخر ًة �أخرى ،فينحت منها
جنب
ن�سخ ًة طبق الأ�صل عن تلك التي التقطها من النهر .عند و�ضعهما جن ًبا �إىل ٍ
يف ف�ضاء املعر�ض يكاد يكون من امل�ستحيل التمييز بينهما .هكذا يق َّدر «للمنحوتة»
الطبيع ّية – بعد �أن كانت غري مرئ ّية وبال قيمة – �أن ت�ص َري مرئ ّية الآن وقد نحت
بينونه �صن ًوا لها.
ملاذا و�ضع بينونه هاتني ال�صخرتني املتطابقتني جن ًبا �إىل جنب يف ف�ضاء العر�ض؟
عن ماذا كان يت�سائل الفنان؟
�أن يكون املرء نه ًرا٢٠٠٠ ,

