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والتخصصوالمثابرةالاناةصناعة،العمرصناعةهيالمعاجمصناعة

بينهاالتوفيقرجاءوالمعافيالالفاطمعالجهادصناعة،المضنيوالبحث

منبعضفيهاصناعة،شذودادنىولومعنىعنلفظيشذلاحتى

بعددقيقبميزانالالفاطيصوغبهاالمشتغلانحيثمنالصائغصناعة

الاديبصناعةمنبعضوفيها،معناهاضبظويتبينرتينهاسشسمعان

الىوردهاالالفاطانتقاءفىالادبيالذوقيتحرىلهاالمتفرعلانالذواقة

الذيمعينهاهوالعلملانالعالمصناعةمنبعضوفيها،اشتقاقهامصادر

وراءالبخثاشقوما،(لباحثصناعةمنبعضوفيها،لهقرارلا

مصنفيصناطةمنبعضوفيها،وابكارهاومحجباتهاالالفاطمعميات

منبهيعلقمماالتبرلانتقاءونخلعربلةصناعةلانهاالموسوعات

.الاوشابركام

ناحيثمنالاخرىاللغاتبينمتفردةان!االضادلغةفىوالملاحظ

الجماعاتجهودعلىلاالفرديالج!دعلىقامتالعربيةالمعاجمص!ناعة

الجادالعملثمرةهيجميعاالمعروفةالعربيةفالمعجمات.المجامعاو

فمترد،بأمثالهميجودانوقل،بهمالزمنجادافرادبهقامالذي

الجديدةبكتت!فهاالايامنالتوانحتىباقيا(لدهرعلىاثرامنهمكل

متخلفةبرحتفما،العلميةالمجامعاما.التراثهذاجوانببعضمن

واقرارهاالجديدةالمصطلحاتصوغفىلهايكنوان،المضمارهذافى

.الثنا،منكثوعاىتبعثجهود

فىوشرفتبهمالضادحطيتالذينالافذاذالزراعيينالعلماءومن

علومعلىحياتهوقفالذي،الشهابيمصطفىالامرالعلأمةهذاجيلنا

،والحيونالنباتالفاطاسننقصاءفىالعمراكثروانفقوالمواليدلزداعة1

العربيةالمكتبةالىاهداهنفيسمعجمفىمنهاكبيرةجمهرةوحشد

محافلفىبهايعتدزرابمدةبحوثاواذاعوحافروكتب2491عامفى

بهذ(الشهابيالاميريكتفولم.الزراعةوكلياتاللغاتومجامعالعاوم

يراجعصدورهمنذالزراعيمعجمهالىعادبل،المقدورالكبير(!جهد

وبحوثه،مطالعاتهمنالجد!فىلهيعرضماوبينبينهاويقابلمفرداته

لهدانحرت،الدقيقوالاستقصاءوالمدارسةبالبحتلفظةكلويتناول
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أخرجهرصينمزيدمنقحمعجمالمستفيضةالبحوثهذهحصيلةمن

مباحثفى-جديدافتحابدورهفجاء،والعربيةالفرنسيةباللغتيناخيرا

بهايتصلوماالزراسةالعلوممصطلحاتفىفدةوموسوعة،الالفاط

معجم"و.اليهاوماوالمعادنالمواليدع!ممنبعدعناوقربعن

ودليلأتستفتىومظنةيقتنىمرجعابحقيعد((الزراعيةالالفاط

يتعلقوماوالحيوانيةالزراعيةبالبحوثالمشتغلينجميعبهيستمئعهد

بها.

الذيالعبتالعالمديدنهوالجسيدمعجمهفىالشهابيالاببروديدن

ومعانيهاومصادرهامنابتهايتبينانبعدالالفاطعلىالحكميتعجللا

سلامتهاالىاططنمااداحتىالعلميةالاصالةبمجهرلفطةكليفحصبل

يدركالشهابيفالامير.وثقةيرقينعنالمعجمفيادرجهاالاوشالءن

شأنه،قلوان،لفظةفىتهاونكل(نويعرف،المعاجمعملخطورة

ينقلونومنأثرهفىيبحثونمنمدوناتفىائرهينعهـستهاونهوانما

مسووليةليستالمعجممصنفمسووليةانايضايرركوهو.عنه

ولهذا.نتلماوأجيالاجيالاماممسووليةبل،واحدجيل؟مام

وويهعلىسارالمعجممقدمةفياثبتهبمنهاجنفسهالشهابيالاميراخذ

واستطاعالعلميةبالالفاطهامكيفللقارىءموضحاالعثارمنجفا

المصنفاتمنالالفاطهذهمنالمختاراصطفىويهف،بينهاالتمييز

آناوباترجمةآنابالتعريبوتناولهابينهاووازنورنهاوكيف،الكثعرة

مرونةفيهمنوالعلىنسحوكيف،آناالقديموباحياءآناوبالاشتقاق

القديمةالعلميةالمباحثازاءتصلبوفيهالجديدةالعلميةالمباحث؟زاء

منزلتها.الدهرعلىوحفطتجدتهاالايامعلىصانتا!نتي

عصمةيميرلابيمينهسفرءيرفعاذالشهابيمصطفىوالامير

العلماءيميزكريمتواضعمنهوهذا،دضلأنفسهالىينسبولا

الجهودسلسلةمنصغوةحلقة"معجمهانيقولفهو.النابهينالاصلأء

كانفان.((الضاديةلغتناالىالعاومنقلتيسيرئعلماؤنايبذلهاالتي

اخرى((صعيرةبحالقات))فانعم"صعهرةحلقة"المجيدالعملهذا

بصناعةالخاصةالالفاطفىمعجماتلوضعالعربيةالمكتبةالىتضاف

والعلومالحديثوالطبوالجيوفيزيقيةالجيولوجبةوالعلومالتعدين

))هذهفبمثل.؟خيراوالفكريةالصناعيةالحياةعلىجدتالتيالنووية

الاجنبيةئاللفاتمجاراةعلى(لعربيةاللغةتقوى"الصغيرةالحلقات

العلمي.التقدممتابعة

اماةامريناحدوالعلمية(لثقافيةالحركمتينالىيسيءماواكبر



ناعن((الصغيرةبحالقانهم)ءف!يضنونبافراطالعلماءبهيتسمتواضع

وكبرياءاستعلاءواما،والدارسينالباحتينايديوتتداولهاوتذاعتنشر

ظاهرةالفجاجةباديةثمراتنشرالىفيوديان،الشططمر؟كبيركبان

الاميرانالتوفيقحسمنمنولكن.المكينالنقدامامتصمدلاالتسرع

جاءولهذا،تلكالىولاالفعةهذهالىينتميلاالشهابيمصطفى

علىيستعصي،البنيانمحكمشامخامعجمامعاناةطولبعدمعجمه

،مالراسالمعجملصانعكانوان.التحدي(زاءيلينولاالمطاعن

الالفاطجمعفىبهيسترشدالذيالحيالعلعيالضميرهومالهفرأس

بامانةالمراجعواثبات،اليهاوالنسبةالمصطلحاتوصوغبينهاوالطليف

ومن.العيبومواضعالقصورمواطنمنالمعجمسلامةع!حرما

الحيالعلميالضميرذلكماثريتبببن"الرراعيةالالفاطمعجم"يتصفح

عننفسهالشهابيالاميرثنىوقد.لهامرادفكلو!لفطةكلفىماث!لا

لكلداممامصطلحمحلىلمصطلحينتصران(ولفظةعلىلفظةان-يغلب

المولف،تركوقد.اثباتهالىيدعومسوعوالمصطلحاتإلالفاطمن

ومبنى6معنىتساوتاذاالالفاطبينالمفاضلةمهمةالعلميةللمجامع

الروحبانمنهايمانايهجرماويهجريحييمايحيانللزمنترككما

تحتماكللان،ازليا.ابدياجزمابشيء.نجزملاالصحيحةالعلمية

.الايامكرورعلىوالتبديلللتعديلعرضةالشمس

كثرةاراضيمهـد،(الزراعيةالالفاكأمعجم))انفىريبثمةويى

علومفىالباحتسبيلتعترضكانتمريرةشوكاتوخضد،بكزا

البحوتتستقيمالشهابيالاميرصالودوبمثل.والمواليدالزراعة

ممامرونةاكئروتغدو،العالملغىبين،الضاديةلغتناوتغنىالعلمية

تجريبا.اوذلكءان،-بحثاالعلمبابفىجديدكلتقبلفىكانت

واباحت-اوكاتبكلاليهايرجعالتياليوميةالادواتهيفالمعاجم

بعمل(لاضطلاعءلىعولمنكلبهيتزودالذيالز(دوهي،مترجم

التدقيق.مكفولعلمياوادبي

شاعاذاالاتتحقىلاوامثالهالمعحمهذامئالقصوىالفائدةولكن

-.والكتابالعلماءمباحتوفىالعلياالعلمدورفىوعباراتهالفاظهاستعمال

منلاعامةعربيةزاويةمناليهنظراذاوامعالهالمعجمهدافائدةوتزداد

كلفىقداولةوعباراتهالفاظهتصبحبحيت،خاصةاقليميةز(وية

المتجانسةالعقولبينال!نقريبفىذلكفيساهم،العروبةاقطارمنقطر

بوناهناكانفالثابت.واحدبعلمالمثستغلينبينالتفاهمتيسيروفي

والمصطلحات،مثلامصوفىافتداولةالعلميةالمصطلحاتبينشاسعا

صدورولعل.الامصارمنغيرهمااولصناناوسوريافيالمتدالة

بهدهايذانايكونالعربيةالدولجامعةءن"الزراعيةالالعاطمعجم"

الاقتصادوحدةمنالتحقيقالىادنىوهيادجسةارر!اقيةالوحدة

السياسة.ووحدة

واحتضنته،الشهابيمعجمتبنتقد(لعربيةالدولجامعةدامتوما

ارجاءفىنطاقياوسعءلىوتوريعهنشرهءلىالجامعةتعملانمول3فا

المتخصصةوالمعاهدالعلميةوالمومحسهاتالجامعاتوفىكلهالعربيالعالم

3يعرفاننخشاه،مافاخثى.الزراعةبشوونالمعئيةوالدواؤر

طويلا.امد؟فيهافيقبعالجامعةمخازنالىطريقهالنفيسالمعجمهذا

كالينبوعففاضعلماملىءوعاءانهالشهابيمعجمفىيقالماوصفوة

فلسن.غواربلهتغيضفلاالمعرفةطلابمنهيئهل،الروافدالمنعدد

مضنيةبجهوداعتراففهو،ووةبهبت؟حسنت-:الجليلللشمهابيقيل

سعةعنالمشهابيانفقهطويلاالعمرمن"ماضيااسوعمبتمورقة

العالمرلككلقىفكان،والمعرفةوالعلمللضادخدمة(ملاقدون

المقتدر.الحجةالممكنمبنالموثل3

فلسطينوديعالقاهرة

**
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(الصاويلص!بلأحديوان
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بهاينغنىاناروعمابل،سعيدببورشواونايتعمىاىاروعما

المعركةبهذهكلهاالانسانيةاهتماممان.جميعاالانسانجةئمعراء

الجديد.للانسانالجديدةالقيموتبلورفيهاانتصارناعالىقوياعاملالان

علىومحافظتهووعيهالانسانلقدرةمحكاكانتالسويسحربان

وحملة(لحربلآلهةدرساكانت..وسلأقهوأمنه،وحريتهثيمه

والمستعمرين.الساسةمنالقوةوادعياءلمدافع

الاشنعمارانلوبالفناءمهددانهداخلهمنأحس،لعالمفيانسانكل

تهمتعدلموألحروب،منعزلةتعدلمإصالحفا.سعيدبورفىأنتصر

.أقصاهالىاقصاءمنالعالمتهزبلفحسبالعالممنركنا

عواطفهفييعيشانسان..جديدانسانالصاويصلأحونساعرنا

دينايوديهناانه.جميعاالانسانيةلآلامتتسعالتيالفسيحةالرحبة

علىل!نحافظالعاتيةالقولىابامصمتاتي((الشري!ةالبلد"نجاه

يقدملكنهوعطمهالدينفداحةءن؟لعجزاستنتععرربما.العالمسلأم

كتابكهدا":زهووفىخشوعفىليقول"الوروداكاليلمحتضنا)ء

!"سعيدبور

معهاتعاطفوانالصادقانفعالهفىصلأحمعانإاوبطار،هـانوانا

...الكلمةتأثرواستنفد،والمولمةالسارةاللحظةفىلاعيشبوجداني

سأكشفالتعاطفوهذاالمعايشةهذهخلألىومن.الجملةظلالىوأتفيأ

.الديوانفىوالمعصمةالمضيثةالجوانبعن

..عنهاللكلام"سعيديورالشريفةالبلدملحمة"تحفزننربما

فىقيلتاقيالقصائداطولومنالديوانفيقصيدةاولىوهيخاصة

التجاربمنايضاوهي،صمفحةوخصعينث!انيتبلغف!.المعركة

هـقفزانلنفسيواسمحالنهايةالىلصأرجئهالكنيالجديىةالش!عرية

لاحدصورة"صلاحفيهايخاطباقي((موجياتباركت"قصيدةالى

وجههعلىمنكفذاطريحاالتذ!اطىءالىالموجقذفهالفرنسيينالكوماندوس

الانسانلمصيريهتزصلأحان."لحمهمنظهرماالحيتاناكالتوقد

رقم"هوبللا..رمةانه..لحق!يقته..المستعمرينعندلمفهومه

شيءانه.الانسانالحربتجاريفهممبالاةوبلاهكذا..((سطرعلى

قولمعياقرأ..شيعلاانجراانه..دلاد،بلأواحدانه..مت

:صلاح

تصريلاا"وجرماكالحرالنئساطىلمأةير

الطيرذمةكيجثة..."البرلس))فيطريحا

الطهرعلىوأحزمة..كفنسوى..نسببلأ

المرريمصيركبيس..؟الاؤسمانكر(مةأتلك

العهركاهنفرنساالكبرىامكوبسست

الغدرعواقبفذقت...لغزونابثنمنكلقد



سطر!على.رقمسوى"جيموليه"منكأيذكر

عاشها...المعركةصلاحشعرالكبيرالانسافيالاحساسوبهذانعم

الذيوالعقلالانجليزيالضمريخاطب..((اتاميز)ءيخاطبلذلكوهو

:الانهانكرامةيدركانيأبى

العميمواديفى"تاميز"ياوامشفاقتحمناداالنيلزرءنافد

الاصمالقلب.دسمعربسيرهعقبىالانسعاننية

...السويسحربفىجديدةتجربةخاضالمصريالشعب(ن

صقلتتجربة.حيا.نناميادينكلكيقويفعلردلهاكارتجربة

لم..الشعبهذايتراجعلملذللث.وبالحريةبالمعركةاحساسنا

شاعرنا:ارادهالذي.الانسانيالمعنىيحققوجدانهفىوكان.ينهزم

موضعكفىحياتكفثبتالحياةتحسحهاكنتادا

لناملكالعظيمةفمصر

والقوةالجزالة.الشعرهذانجصائعىكلالتقليديصلاحشعروفى

سهاولةفيالفئيالعملعلىتماماوالسيطرةالقافيةاختياروحسن

بخاصتين:التقليديينالشعراءعالىيمتازالصاويصلاحانغير.وتلأقيائية

الضخمالانفعالوهذا..وعدقهعاطغتهوقوةانفعالهحدة:أولاهما

له:اقرا..فيهكلمةبكلالداوانكليشمل

بطفل..مصريابالدمقسما

وانفحماماالنيرانفيصاح

بنتهاتبكيبالامقسما

با،لئشمترميالهولواكف

الطلمهذيأووبالجباربالحق..بالرحمئ..بالنورقسما

..مراالهسولالانجليز-سنذيق

ظلممنعقبى؟لوغدسنذيق

:((فداكانا))قصيدةمنوقوله

مهجتيخفقةوبمصرمنيتيباسمكاقمسمت

وعقيذنيوبمل!نيوعروبت!يوبامتبم

شربلأمنبجرمحةوخبزةمنبكسرةو

ومميتييحرمتيوتيب!خووتيبعرو

لحفرةافيعظمبأوبةترهـنبحفنةو

الجحيمهول..العدااصلي.بة(لندايوم..الفداأني

وطئيادينكوارد

وتلاحقها.وكثرتهاالث!عريةصورهتراكم:الثالحةوإلخاصعية

الحرالشعرمن7.ل!جرنجةوفي.سعيدرورعنملحمتهالىونعود

الكلأمخلالومن.الجديىبالشكلصلأحينطمهاقضيدةاولولعلها

الحديثالشعرتهمالتي(لقفايامنقضيتببنسنناقنسالملحمةهذهعن

الجم!ممد.والشعراء

بورمعركةيسحلانلحلىالشاعراصرارالقصيدةلهذهالدارسيالفت

وبمقدماتها،فيهاودقيقةواقعةوبكل،وملأبساتهاظروفهابكل-عي!د

مطلعالقصهةفىيذكرفهو.الحماسيةبألاشيلم!اوخى،وتنائجها

النيل(نا"ونشيد"المعركةالى"ونشي!د"اكلبرا!له))نشيذ

1(محرقةفسمائنسمائيدعإ):الحليمعبدكمالونشيد"للغزاةمقبرة

-((جمالجول"امثالفيهاشهداءوما"وااواكاف!الذينالابطاليسىو!

كليسجلانيرءدالموقفبهدااتن!اعران."دسوقيجلال))و

يلزموهل؟الفنمعالموقفهذايتفقفهل.يورحان..شيء

.وتنك-..السوالهوفذا؟اتقص!بدةشي،.فىكلىيقولأ!-للشامحر

بورالشريفةالبلدملحمة،)تع!هااتيالخطيرة2القضايااولىهي

لانالشعربقضعيةتغرالحقانقمجرد..،لحقائقان.."سعيد

موجاتالى..تلوينالىحاجةفىدائماوالفئ،عارية3دائماالحقيقة

يحددالذيهووالاطار..اطارخلألمنينظرابداوهو،وايحاءات

وداكالقصيدةيفيدهذالنايقول(لذيهو..المضموناوالمحتوىلنا

للأطادعيبدادائمانكوقانناالبتةيعنيلاوهذاعنها...خارجلانهيفرها

ومقتضياته.مطالثهله؟لاخرهوالفنلكن،الهني

هذهانمثتسراحكمانطلقانودنمواربةدونالقولنستطيعربما

مفككة،فيهاالصوروان(لفنيةالناحيةمنمتماسكغيرعملالملحمة

هذ؟الىادىوالذي.متفصلةالتعبيرهذاصحانالشعريةودبذباتها

المورخموقفواتخادهالاحداثازاعالشاعروجدانتوزعفؤالموقف

دغبةعلىيدلوالذي.غيرهاليلاحقالحوادتكلبسرعةيسجلالذي

انسعحابقبلمحلمتة(نهىقدكانانهالتسجيلفىالملحةالشاعر

سجلهماوهذا-الشاعرفأراد"دلسبسلم)تمثالنسفوقثلالاعداء

الشعبفيهاسجلالتيالعظيمةالمناشبةهذهتفوتهألااراد-بنفسه

.جديدامقطعاالقصيدةفىفأدخل..الانتصارهذاالمصري

الاستاذاننستبين"الشريفةالبلدملحمة"ومنالموقفهذاو.من

التقليدي.الشعربمفهومالجديدالشعزتجربةدخلقدالصاويصلأح

انفصالمنبدلا.مواقفوانفصالوسدرتابةعندهالجديدفالشعر

نفسه.("وضوعهيالقصيدةتمسكاقي،الفنيةوالوحدة،الابيات

الشعرمنملحمةفىهذهقصيدتهنظمانهلوصلاحاغنىكانوما

العي-عراثفيموءة

منها:ص!لر

العربلسان-ا

لبنانيةببرات3الجزءثمنجزءا65

والحديتوالتاريحوالشعروالادباللفةفىعربيةموسوعةاضخم

البللانمعجم/-2

لبنانيةبرات4الجزءثمنجزءا02

والادبوالتاريحالجئرا!بةفىعربيةموسوعةاضخم

الكبرىالطبقلى-3

سعدلابن

الثمن-2-3-،-5االاجزاء:

ق.ل.

الجزء..2

الصفاءاخوانرسمائل-4

الوفاءوخلأن

3-2-1:الاجزاء

؟لجزء25.

بيروتدار-صالردار:الناشر



مناليهاسينظرجينئذالناقدلاناروعنجاحهلكاناذن..المقفى

آخر.مفهومخلال

صلاححاولهااقيالمحاولةشرفباعزازاسجلاناحبهنااننيعلى

شعراونايحاولاناروعوما،شكلااليهبالنسبةجديدةتجربةانها.بة

-.جامدينوقوفهممنبدلاويجربوا

التقليديبنالشعراءمنكعراانميالملحمةهذهتثيرماثانيةقضية

للقصيدة؟لجديدالشكلحقيقةبعديدركوالمالجددالثععراءوبعفي

الجديد(لشكليمجتىالتفعليةتستخدمانابدايكفيلا.الجديدة

لفطةكلتبنيمتماسكبناءفىالوحداتقزرمنبدلابل..للقصيدة

بلجملةنحذفاننسمتطيعلابحيثال!نعبيرفيوتثري،البناءفي

ونحن.وبنائهاالقصيدةوحدةفىبالخللواح!سسناالالفظة

نحمثاندونبرمتهامواقفنحذفاننستظعصلاحقصيدةفى

تمالسكااقربوجعلناهاالاساسيةالتعبيراتقربناربمابل.خللأ

بداالتيصلأحعندالانطلاقنقطةلذلكمثلالناخذ.بةاحكاماو؟شد

:القصيدةبها

الصعودفىكبرياءتمعنبيضاءكحمامة

وتستزيدالفضاءجناحيهاعنفتنفضتعلو

الخلودالىحدودبلاتشاءما..وتسموتسمو

سعيدبوركذلكصعدت

انفصالامنفصل12صفحةحىتلتهالتيو(لمقاطعالمقطعهذاان

.منفردةقصائدالمقاطعهذءتعدانيمكنبلالقصيدةبناءعنتاما

فبعدالبحثفىنمعنلناننا.القصيدةانطلاقنقطةعننحنولنبحث

:12صذيلفىالانطلاقينقطةنجدانببساطةيمكنكاملةالقصيدةقراءة

الشتاءهجم

هـجرمنالبحيرةالىاعادؤالطير

البليدالجهمبوجههالش!تاءخطودائما/يسبقفالطير

فوادوبور..الجميلعلى(لفضاءفىيحومومغى

.القنالراسفىالانرالويحاول

والتنوفاءالبسطاءوتجمع

نصيدهيا

رفيقياسلاحكاحمل

جديد.منالبحيرةالىعادفالطير

تعبيرفىواليطولاتوالمقاومةوالصراعالفزوعنيتحثصلاحويبدا

فىالطانرةنوعمثلانذكرانفائدةما.التفاصيلمنكئرفيهمباشر

أالقصيدة

المستيرهيهذيالكامبراهيهذينفاثةفىجاءقد

دعوتها.فى..انفعالهافىكامنالحقيقةفىالقصيدةهذهروعةانغير

للسلاميهتفانسانصلاحانفيها.والثورات.والماضيالشرقفي؟نصهار

يذكرءلذلك..العالمسلأمعلىليحافظالشرقويستنهضقلبهمن

:بامجاده

..الاسدقلبفلتذكري2

شهدماهنالكيحكي

الاحد؟الناله!بسيفهأفادماذا

78-"-

وجد؟فدفماذاالبابالهباركهكانفد

..الزردلبسمواوجنوده..وحديثه..ودروعه..بروسه

الاسدقلبارعشتالشماءعمباتك

يرتعدقظبقلبالسباعقلبواستبدلت

اللبد.زائغةفهتكت

تخوضهااقيالكبيرة(لمعركةفى..الحافراحداثفىينصهروهو

بدمشق:فيهتفالعربيةالامة

دمشقايه

بشرفىصدحتغنوةيا

تسرفىماحرةيا

يشقلاسماوكابدا

يدرباغعلىالا

ويستحقالقصاصلقي

صدقاخاءمعراختيا

..وعرققسمبينناالعروبةان

الشريفة،الثلدتجاءديناادىقد"سعيدبور"ديوانانةوبعد

العالم.تاريخفيحاسمةمعركة..كبيرةمعركةغم(رخاضتاقي

الانسانيةالمعركةبهذهقلتكماالعالمشعراءيتنئى؟ناروعوما

الكيبر؟

صسمودالفتاحعب!العزيزعبدالقاهرة

اىنطوانمكتبة

بشيرلامببرشارعفرع

656ب.0ص-27682تلفون

العربيةالمطبوعاتفىالجديد

دولابطرادميشال

ماابتسامة"ترجمة"ساغانفرنسواز

فىالمهجرالعربيالشعرنجميوسفمحمد-عباس(حسان

الشماليةأابركا)

وجدتها-طوقانفموى

الجو(ريعشق*نطاكيداود

الموجةقرازةالملأئكةنازك

بخارىعينيالدينصدر

العطمىالخيانة-السودايوسف

(لثانن(الجزء)اقدامآثارخورياميل


