
!++؟:-!يئ،!+!-؟!!-كانم؟م-ث!!جم!!شولبماكدولسب

.ير-ير-"؟!:بمش!لال!.!أ+-؟أ-!!بم-تجء*ح!كأ،كذ!،

ا--بلم4،!.0*؟ر%بخ-ت

ثيئ.،.رر!+!

-ا!ل!-217+.*نج+!لملأك!غت.!+لا!تم!!م!ثغ03ءلمح!بمالإداع!

!ثي،كاع*!5.،س.-!ماززمء
!ص،-!-+إ4يز:-ب-007-،!ف!

،!هط!3-:؟.9ء-

لحبما،ه!ا+!دزر!د-.حغ!-!ا،جيهد7،ت!!

تر.كألىد+!ء؟ب.!ش!،+،-فئ7-"ء!-ول.بم.+!.تعر-صص"،س-صص، +ش++؟دلآبخنثنم!-؟!مبه!2لم03.كأ؟--/غ"!خ.++!حبم!.9فيص?"-
.ط--،.-!++أ!--لأ+-.،:!!+.ا.يك!!ممد..بر.ا.صء-

!-كا+ثر!.،د*+،-،ت!؟+آ+!.9-

لا"!ه!دفي!؟؟ب*ت!ا+؟؟+خ!!ا07

،.؟ود؟تخ!حلوأإ،!..لا!اج+(جمس

ئرغ+!ط،!ح!-ى!-ةاكأ!لأغ--7!9،كأ*-ب!ل!+".*عش-،م

وو!بر-!د.""بز!؟!؟تر؟م؟"!*لأ!بماؤح!-ا+ومتوشه!اوونقم!ع!

ث:،لاقي/ء.ء-.ء.72!.+حم!خبمإ.فيا.3!طثرءت6لم!..+د-..ي!أ:و!..!.؟.+

7"!بئ"7!!لم؟؟!؟-!،ءأ+س؟!1!أ؟عث!*أءنههمه!بر

7!ع3!يخ!!ء!:غ-."-بر--*37.؟ي!ظج!يلأ!*".

-شأ!!كلحس؟خ!ئح!كأ!ف!كر+ز-+-جمة،في!!

+"ا؟-؟!-!شبى--7ا؟7-.ا!لا++-؟-03/-كا؟*!+-ا!-؟--

.اعمالمنيزاولونماونزاولمعهمونسمر!م"الاولالسؤال"

والر.بفهقى،والوطئيةالشعب!بةالبيعاتتلكمنالمختلفةالحيواتوهدهلكيص1،المختدةومراحلهاحياتكمقصةفىيكونانلطبيعي1صن

صورمنكثيراانفيريبولا،استطعتمامنهترويتينبوعاكانتمنلمراحل1واقالمحياهذهتاقي!بمدىيتصلماخهاص"،لمتعة1والفائدةمن

وجدانن،اعماقفيترسبتقدوشضو!،1واحداثهاالحيواتتلك...4-الادرانتا-م

ء-دأارسموول،اقاصيصمناكبفيمااستعينهنيمدداكانتوانها"الجواب".

وابطال.مناظر

.-...وهذا،حققهذا:اذتاجهعن41داتنفصللاالهـاتبجياةاناما-

ظولق!هـب!ىلىالدينلاذطلدوسمتللتفمصمورنفحةولئكلععالومستهماوليالقصمع!مةالرجلهواىر:قبلنامنقالالآجه،كماهوالكاتباىنقولاىلنا.طبيعي

.....صح!عهاعلىالقضيةهذهولكن.الرجلهوانالاسلوباو،اسلوبه

اها،صاعناتسألوهد"سعادةدرب"الىيخطوهدا،مواطنهموايضاحتفصببلالىتحتابم

تطلبوتلك"العا!ية"حيفيبيتهيطرقوذلك"شمسعين"من

القرية!ساحةبهاليبلغالقطاروظروفهبمحهايعيئشات!بيئتمههي،ظاهرةلهاناحيةالكاتبحياة

الكاتبلحياةباطنةناحيةوهئاك.يشغلهالذيوعملهبهتحيطالتي

ال!نى،اد-ضةزاص*ة،حصاز!م!الظاهرةلالناحعةشعلقف!ماهدأ-...1001*
"لا...........الباطنةلناحية1وهذء،لزدلمانحطرالظاهرءلحياهللكعنتدللا

والافقالنفسيالمزاجبها،بيأعنيالماحاطتئتعل!بظرويافلناحهلتيبخبهاسشامامجتهمتينالئاحيتينكلتاومن،(لفريوافقهالنفسيالكلالبمراجهي

وما،!يعلب"طبعتماتصويرادقيصورانتاجيانفاذى،الفكري.الكاتبتاج1يتكون

.تفكيرياليهيسكنفيالحماةتلكاثرتمدىي1الىابين،حياتيالىالتفتانافاذا

تح!(واء،والاتزانالهـدوءالىاميلجملتهافيقصصيكانتلقدفيوالباطنةالظاهرةحيلاليعورنقلتقدوج!تعي،الادبيانتاجي

ومبم--،خ!رمنمانيةالافالنؤساعماقمئيماؤستخلصانب!!ة.يزيد؟وقرنثلثخلالليظهرتالننيالكبصفحات

.."الموسكي"بينيقع؟لذيالحيوهو"سعادة"ثربفيولدتلقد

الاكأه(عيالسلوكمييبدوقدماتردانجاهدةتحاولكماومسالم!لثعية،فياميلارحمهوهذا،القاهرةمدينةمن"الخلقباب"و-

ألحظ،متألصلةجمالاجبهقسواوع!ىلىضرافتطرلمدفلحرجموحفيلىقصعصعيمنوالتجاربالصناعحافلوهو،والفاتالطوائفمناشتاظيجمع/

.الموالاةمنلونالىاجنحكنتولعلي،الغلبةلهدانتقوياءامانيوالاوالعاداتالتقاليدمختلفتتوهحوفيه،صنفكلمنالحرفوارباب

والعنف!باكطاولىوالارزاءاتهوير!الىاجئحكما،افيريللضعفوقد.المدإ-ةفيالمصريةشخصببتنافيهاتتبلورالتيوالخصائص

.واد!لاءاختلط،الصباعهدمنوجانبالطفولةعهدمنالحيهذافياندمجت

،(لمجاورةالدكأكيناصحابواعامل،الحارة(ولادوالاعب،باهله

عمدتواني،قصدادلكالىقصدالينفسيعناعرفلاوانيشخصياتعلىعينيوتقعمساء،صباح(لاهليناحاديثالىستمع1و

منصورتومااحداثمنءتبتفيمالهمهدتواني،عمدااليهوفتهها،العجبالطريرفونجها،الألوفالعاديفيها،واحداث

بالتحليلانشاجيتةاولواحيناذنقادلاحظهماهوذلكولكن.أشخاص.المبكياتالمضح!إت

!صايوالى،ا"دلأحظلةهذهفيالهمدقهدىالريولستو(لتفسيرمابكلريرفيةحياةفعشنا"شمسعينضاحية"الىانتقلناثم

مىو"(9اططلنفسينكليطحىلامنوالكنىماتيلانةلقصعصعيةتنطب!لمحلملعلىالتفممصرحينسكن"القاهرة"الىعدناذلكوبعد..0ونظماوضاعمنللريف

....العلماءمنفئاتالعهدذلكفييقطئهكان،وطنيحيوهو"العلمية"

.الفكريالتي،البشرية(لنماذجفيطادعهلهوكان،الجاهوذوىوالموظفين

يم،الادريانتاجعلىالصكدفىكلصادقةالملاحظةتلككانتفاذاالاجازاتفيهلنقضيالريفالىنقصدكناذلكاثناءوفي.بهايموبم

.الانتهاجذلكؤيالباطنمةحيانيتاثيرمدىعلىفيهشكلادليلفانهانختلطانلنايلذ،اكلوفةحياتهمالفلاحينمعنحياوهئالك،(لصيفية
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الوآصحةالمحليةبالمصبغةالفخرةتلكفيالقصحصيالادد!اتعولهذا"الثانيالش؟ال"

الصبغةتلكءلى/بكوىمااحرصالقصماصفكألى،الوصوحفيالمغرقةألفلءان:"والمصريمالقصةفيدراسا.ت"م5ءحاوفي!لمتم-

ماكلمتلمسا،الممريا&جعخمعفيوالمعا!مالسيا!طاظهر!!زالةك!بمالهلي!-ح!رصالأاليحدينةيةالمصمرلىلمزصةتت-ختهصرلاا-جملاهذل

اكسا؟م!،اووإكأالاورصماء(صءنجبارنحو"ن،اقايرةاتلكيلوععلىيعيف--رايليوورححدوا،الشودء!لدصاور-.!!د!االذيقالمهخنضرمينصنأمثالى

ظراررفرويارمربربئارو؟ةؤئيربوروكلا،(لمعار!ةالمء!روةلاطءخ1و.الصادقفهـجرهلمنالضوء

.والاوضىاعوالتقاليدالعمادات1تظبعووان،المولدهلىاتعاصسرواان-!سيدييالكماتيحولقد

قاوالاضحةالسطس"نير!للبمربرمداكالق!حةادباىفير،بولا،حة.رويحي،فوزيوحسين،لاشينطهاهوم!ءودمححاولاتكثبعن

النهض!اخلكالدعاءةكانولكنه.الر-،لىفيوالر.وح،العاطفةفي..تهيمهورومحهمد،محهـمودوحسيحن،طلببهماتوزكيئ

العالميةبا،دابال!هـيرثالعربيادبئاوصاتالتيةالجديدالقصص!بة؟ولات.المحلوهذدالمرصلمةهذهقص-ةالىهـكمنتمعهل

(مبد.بعدويبشر،التفا؟لالىيدممونطاقعلى"ادجواب"

(،الثالثالس!ال"
،احرىةجديدبمواليداقترنالحديذة"المصرية"القصةمولدان

الىالانتاجكثوقاصتيمورمحهـمود:النقاداحدعنكمقيال-.......

والعقليةوالسياسيةوالاؤخصاديةالاجتماعيةحياتنامراؤ!شملت

فلنياعملالكئرة1هذهلننلصادفانللثلاالانسانولكنالغزارةحد.
..اهداكه-"لمحيالمتثسابهة5الجديدالموال!هده..لسواء1علىوالاربية

الغزارةانتصتقدونالاثمأالنهقدىالحكمهذا!ىرألكمما.ناضحا

..-الرايفيالوعييقظةهو،واحدمنبععنكلهاصدرت،الكبرى

الفني؟العملمسهتوىعاىعموماتجشالانتهاج.
دو."مصر"بكلمةالعام

"الجواب"
ضانعة،والسماتالمعالمواضحةغيرالمصريةالشخصيةكانتلقد

الناؤهـالسمحصاحبكعنورضىصاحبيلمأعنكاللهرضى-

للنقدماغيراحكاموللمجاملات.مجاملةتحيةالاقولهليس.الكريمالششلمصيةتقويمالىالافكارة،تجهت،اجمبيةوشبهاجبيةتياراتبين

.ا!كاممنثمومن..الحياةفيوطاقاتهاقواهاءنوالتئصف،وابرازهاالمصرية

تقاسبل،بكميتهاتقاسلاانهامعتقديففيالانتاجغزارةوأما:كلصانقوتوهجت"مصوب!ك"و"المصريةالجامعة"شدفا

صرورة،اوتهـلفوليدةا!نتاجغزارةكالتفاذا.اليهاالدوافعباعتبارإلى..واخخريد،و(لاضظلى""ريالمهالو"ن"و"الممريةالامة)ء

خى(يننوض*نتاجفان،فنيةوغيرطيبعيةلمجبرحوافزوليدةكانتاوصبعتمهلهتكوىواى.برتصلمقانيوشكطابععلىدلألاتءتذلكيمر

ويلال!فالى.للضعف.عاموجءلىالمصريالمجتمعفيالخاصة

يبعث،الخماطروعفو،القريرحةفيضمنالغزارةكانتاذاوامافيرمنلى(خلاصتلب!هاالموطنةالقوىكانت،المرصاةهذهوفي

اسه!نجابرقىوكانت،استكراهولافيهلاتك!فطبيعيفنيباثعو!"بر،ووادجاهلللأتمهخدا،روكلغل1الاحئخطظردعاىوتعمل،الاستعمار

الحلاتلكفيالغزارةفان،تمويهولافيهاز!فلامخلصةصجة.والتثمروالتصيمالانشاءوجهةالوطني

.واعجازوروعةقوةفيهامباركةغزارةالشرظهداوعاىمناكاشئةاتجهانالفكريالصراعذلمكمنالادبنمبوىن

اللغةفي،والحديفالقديمفي،والغربالشروفي،الادباءوبينادببخقتناديارتج!؟لتجديديةالدلكلوةلمكاالا-خجابةالىدبينالمط

وبلغت،الفئيةاعمالهمنواحيتعددتمن،اللغاتمنغيرهاوفيالعربيةقضاطارفي،مصروخصمائعى،مصريةمشاعرعنيعبرمصري

العمةمكانعنيتزحزحوالمكتبوافيمأو!*،عداالمئتينمؤلفاتهم.الغربادبفيتجاربهااستقرتطالتيالعنيةالاسسعلى

.ويلارتئانوالتجويدالنضجفياطارهفيا!بالفنيصصعواانيوممذالكبادالادباءحاولولقد

امثلةبرررسهذاقونيعلىالتدليل(لىبحاجةاظننيوما"ا!؟خط"فعلكما،ايهاوما"المقامات"اطار،ا،وروث(لعربي

وتممعيل.تدليلالىيحتآحانمناوضعفببهفلامر،نماذجوتعداد"ابراهيمصإفظ"فعلوكما"هشامبنعيسىحديث"-في

الرابم"السؤال"الش!وبوصففيالحديتالفنيالقصصيالاط؟لىارعرفالذي

المعروفة:الادبيةالىتيارأتبينمعهيئمهـكانبلادنافيكلالبلكل-،العميقةومناز!االبشريةالنفستحليلوفيالحياةواقعتصويروفي

ف!يهتضعونالريالكانقمأ.والواقعيةوالروعاتكيةكالكلاسيكيةوكانت،العصريالفنيمظهرهافيالمصريةالقصةبواكيربدتوهنا

؟لتيارات1هذهنجيناذ!أجمكنىالذيهيكلحسينمحمدللدكتور"ز،ضب"قصةالبواكبرهذهاولى

"الجواب"."فلاحمصري"اسملهمتخذاصجمنذاكنشرها

فيهرتحبس،جدر(ناربعةلهوئيامذصباتبئىانالصعبمنالصسديالطابموتجلى،9191سنةالوطنيةمصرئورةاتقدتولما

وئزوعهمزاجهطوعالمذاهبآفاقمنيحلقطليقفالكاتب...كلاصباالحدرخ!ةالفنيةالقصة(دبشرع،الحي!اةهـا-يامختادطفيمتالقا

وقلما،العمرمراصلطبحسب-وضطوركذلكوالكلالب،!ياتهوملأبساتتللظوالتحليلوالتصورربالوصففيتناول،الطابعلذلكيستجيب

فيهاتتأصبم،الرومانسيةالىأميلفنهبوابهر!لانت(لاكاتبنشأبظهورهاوظهرتالثورةصنعتالتيالاصيلةالشعبيةالشخصيات

هذ.فيالكتادطواكثر.والشبابالهوىغحلامءليهاوتئعكس،العاطفةفىت!-كانتفكول،اعتارهابهاواستردت،وجودهامنهااس!عمدتو

..يشعرونلاكائواوانشعراءالس!نمنالمرحلة،التش!ريعفياهـلطاتمصدرهيالامةمجموعمنالوطنيةالشخصيات

لي-وكان،مغرقاروما!سيانشأتانيإذكريخصئيوفيمامنالقصاصالاديبيتناولهفيماالسلطاتم!رررايضاهيكانت

امضانىفوبطاقرأهحبناليومكنتوان،!ثورشعر-بلاوا!بة-.وصورموضوعات
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"؟لجواب"الرومانسيةالنزعةبتلكعهدييطلولم.!.والاشفافىالرثاءلهاستشعر

لهافتلافررتا!كبكأالغربا!ئمادجسمجم!نهماعلىاولانتكلمالىؤانقلت،تعبيرىوعلى.نفبيريعلىوسلطا.هاوغلوائهااعراقهافي

."المجهوللداء"بقصتيببسستانها؟فنيعليملكتارنةيتلكواقميةا؟ةولكن،الواقعية

قصةولكل،شخصياتهاوسلوكباحداثهايحيط(طاراقصةلكلانكذلكوانها،بالقياسابعادهاالنقاديحددالتيالمذصبيةالواقعية

منيتخدانفيطليقحروالكاتب.وشحصياتاحداثمنلهارواالجدبدةالمذاهباصحابيشقكمالئفسياتدعتهاواقعيةليست

فكرتهلجومناسبا،لموضوعهملائمايراهماالقصصيةألاطارات(لوانوتتلونتتطودكالتواقعيتيانفالحق،قبلمنمساوكةتكنلمطرقا

ومنهم،التاربحيالاطارالىي!عمدمنالقصصيينومن.يعالجها(لتيفيوتشكلوتلونتطورمنعمريمراحلفيعلييطرالماطوعاوتتشكل

التنبؤي،الاطارالىيعمدمنومنهم،الاسطوريالاطارالىيعمدمنواررثرالحيويةللتجاربالاستجابةومدىوالنفسيةوالثقافةالعقل

.يكونلحوايعلىالمستقبلتخيلايلكاساملاكلههذامعانيعلى.4فهاحياالذيالمجتمعبملابسات

جودتهناصيةمنالايؤحرولاشيئايقدملاالاطاداتواختلافانتهـاجيموضوعاتفان،بسواهاكفرالذيس!بيالواقعيةباقلغوكولا

اطأرفيكلوضوععورجفربما.وفكر"هاالقصةلموضوعملاءمتهومدىا!واقعيةلب1قوفيمصبوبةجامدةتماثيلليستقصصيوشخصيات

ؤ"لقصة،الع!!اوعصرياطارفييعالجانلهاوفقوكانتاربخييروفىماالحياةالوانمنتأحذ،طل!يقةحيةكائناتولكنها،البحتة

وعنصر،طبيعيةوالفكرةانسانياالموضوعدامماالاطارنوعيضرهالاوالوعيالظاهرالوعيومن،و(يماءرمزومن،وخيالعاطفةمنلها

الفني.القصصتقويرمفيخطراالعناصراكبروالطبيعيةالانسانية!وهناكهنامن،البآطن

اصيلةطعيعيةومنكامىكأانسانيةمن"وليلةليلةالف"قصصفيماوان
ألخامسى"السؤال"

كانتوان،والارد(عالروعةفتنةمنهاواشعالخلودلهاكبالذيهو

.محالحرافياطارفي،البشريةالنماذجبتصويثرولعهمعهنهمغرفقصاصونهناك-

فان،العيونتراهبمانحدهالافيجب"الواقع"قلنااذاونحنالعلاقاتفيالمختلفةالمواقفعنبالتعب"أهتهمام!عنهمأثرواخرون

اذلوللإقعفيالحيجزن!ئهابىخئلةاوالامنهائملحياانماووفىلطلعونباإلثموؤىقو"لنعوحلاساولايهتمالذيالنوعمنقصهصكمانالنقهـادبعضصهويقولى.الانسحانية

.النقابعنهيكشفوانيصوربانالجدبرماثم؟النقديالحكمهذافيرأيكمفمصا!.لبسريةلالنماذجبتصوير

الواقعمنبنالجافهؤيناتعدلم"المجهولنداء"قصتيفيوانا؟ءدقفعنتعبرالتيوالاضرىالنموذجتطورالتيالقصةفي-رأيكم

الوجدانفييعتملالذيالواقعوجانب،المشهودالواقعجانب:الحي

الحبموضوعوهو،القصةلموضوعالاوؤقوجدتولكني،الانسعاني"الجواب"

لهاتخذان-"الرومانسيالحب"سميتهشستوان،الصوفي

وبذلك.السلوكفيالطرافةجواوالخرامةاوالأسطورةمناطاراالانساسشةالعلاقاتمواقفبينبالفصلالقولعلىاوافقلا

.بالصورةالاطارربزهواو،باطارهاالصورةتزهوانابتغيت،البشريللنموذججوانبالاالمواقففلي!ست،البشريةوالنماذج

اك!خصيةفىيالنمطيالنوعمنعموماقصصيفماذجانملاحظةاماعلىتحكمانوهيهات،المواقفمنمجموعةالاالبن!ريالنموذجوليس

له،هلا1ارانيلاحدآلىالظنحسمنفيمسرفةملاحظةفهي،اكابتةشخمينلامواقفمجموعةالانتماجهذاكاناذاقصصيعملكأنهانتاج

بفني.وعجبيغروريمنركنمهماانفالحق.مواقفلهليساخرسجامدانموذجاكاناذااو،وراءها

وجبابرةالفكرعبافرةألايحسشهلاالقصةفيالنمطيالنوعلاهـازءانمتدا!ءانعنصران(!يئالاتالعلاقاتفيوالمواقفالنماذج

شصخصياتذواتانماطاتركواالذينا)حعماليقاولئكمناناواين،دبا

"ها"لمت"و،سرؤانتسى-"دونكثوتو"،موليير"ترتوف"مثل،ثابتة.الاحردوىالفنيالقصصفيلاحدهماحياةلا

متولىعلم:المساكينبمواطنيفبئلاءابارياناستطيعفهلشكسيبر..اهتمامبمزيداووضوحبرقوةالعنصربناحديغلبولربما

..افنديورجبشلبيوالحاجتلويناونماذجهشخصياتهتلوينالىفنهفييميلقدالكاتباناعني

وقتوعضسننتطرالقصصيةنهضتنامطالعفيونحناثنااظنباهتمامهيوثرمنالكتابومن.عيانايريكهالكانهحتى..فاقعا

للحياةاستجابتنافينسمموانقبلوتعبيريرةتصويريةتجهربفي.تهوىكماالنماذجتمثللكتاركا،قصصهفييطرحهاالتيالفكرة

الفوعالنمطيفي!لمشاركةيؤهلناالذيالمستوىالىفنياسلوبعلىالعنايةف-لفييتالاخرعلىالعنصريناحدتغلبفيوالعبرة

الزير.القعصمنالفنيةادونزكونبانالعبرةوانما،با!قفالعنايةاوبالنموزج

السابع"لسؤال2"

الادلهىانتكاحهممحهفلالهذيكتدالنابينلامنانكغفيشكلاالعئصرينبينالتوفيقفيمتحققةاو،داكاوالعنصرهدافيمتحققة

!...سواءعلىجميعا

لكىالفرصمةهذهتهزونحن.حهـداثه1ووصررهالتاريخبموضوت

..والفنانالعالمبينالهتاريخقضيةمعكمنثير"السادسالسؤال"

العقضهية؟هذءفيرأيكمف!ما

الديدولعكماالكض!ونلاح!،النماذجعنالكحديثبمهنهاسبة

"الحوا!"
رر.سلوكهابمرموعتوجدلاقدالتيالغريبةالنماذجبعهضبتقديم

اما...التاريحمنمنهماكلموقففيوالفنانالعا"بينن..ع"
ويسرطالصحيحويلتمسىالحقيطلبالذيالمؤرخذلكفى،والعالملاحظواكما،،المجهـولنداء"فيمثلارأيناكما-الواتعفيوتفكيرها

صادفتهقن،وبراهينوادلةاسانيدمنيستطيعهبمامستعيناالواقعالتيالثا!اك+!خصيةذيالنمطيئلمالنوععموكلاشالقصصيةنماذجكمان

بالوصف،بخنفيوانما..واقتداراثوةيقتحمهالاازاءهاوقفعقبة.كبيرحدالىالخاصةوعلاداتهالوازمهاولهاكيراتتغحرلا

عوئا.اللهويسال؟اللاحظتينهاتينفيرأيكمما
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فيافكارقيتجسيدمنغاي!تيتحقيقفيفنيا!فقتقدانااكونانف!أمااحداثالىينظرالذبمااننخيلالمفكرالكاتبدلكفهوالفنانواما

نحنوما.النقادالسادةمنلمغيربم!فيهالقولا.نركمافذلك،فصصي،اجت!ماعيةومشاوود،أنسانيةظواهرانهابلىوشخصياتهالتاريخ

القرابين،بالوانالفنسماءالىيتزلفونعبادالاالقصصيأنناجناميمنعونالىيفتقرلاايحابتمثلابواطنهافيماينمثلانحقهمن

نسألمعييدفيفارفع.السماءقربانهمنهتتقبلمنمناوالمحظوظ..التاريخواقع

.قربانمنقممتلما!لقبولبئبتة!حانالفنملائكةالثغواتيرسدبماالتاريخعليهيضنان4يعنبلاالفنانالكاتبان

التاسع"السهؤال"ويرفرض،توحه(لتاريخعلىصهيضقهو،الشخصياتاوالمواقففي

الشيد-يدةعنايتكميلاحظونالضكمالقصصياننلجخميتابعونالذين-مسعمنواحدأتبابطالالثغرأتليسدلالضبويشحد"زاجهعليه

الذيالتبريروما؟لظركمفيالملاحظةهذدءحدكتمدىفما.بللاسلوبالتاريحمتاهةميالخفيةالمظلمةالجوانب؟نبثقلا،رالاستيحاءالوهم

.....لا:0000003مناذعاتفيوالانصافبالعدليصكمقاضالمؤرخالعالمان..نسضفيان
لك!د(يدهالهعنايهانعهلىتوالهـعوتانم.العهنايههددوراءالهتعتعدون

وتزيدهوحيويتهحركتهفيالقصدمحسؤ!العمهلبسلطهـةءلمىتجنىبالاسلوب.والقريبالبعيدالامس

الحوية؟تمنحهانمنبد!سوداللاتنفطص!ماوفر،لل!ماررغانسانيمعصرالكاتبوالفنان

تناولفيوالفنانالعالمبينتختلفقالوسائلثمومن،الاحداثو

"الجواب"نظريةومن،واسنادمنطقمنوسلاللهللعالم.الفاريخيةالموضوعات

ولعلكرأسماله،لانه،عنايةاشدبهمعنيوهو،اساوبكلأنبلمكل-التمويرلآوروعالضءيلوقوةالشعوررهافةمنوسائلهو!لفنان،وشاهد

وتناسقاللفظوسلامةالعبارةبتجو،بعنايتيبالاسلوببعنايىتقصدالشخ!ياتتقويرمفي(لانسانيةالعواملوملاحظةالباطنالوعيتيحاءبالى

تعبيريةوسيلة،الفكرةلابلاغو!يلةالاساوباناعتقاديوفي،العمل.الاهـهـاثوتكوين

فبموالجزالةالقوةلهاتوافركما،والجمالالجاذبيةلهاتوافرانلابدفمدار،يسيراالاالوقائعفيلان!ختلفالمؤرصينكب3نرىلذلك

واللطف،الرقةمواطنفيوالذطفوالمرقة،والجزالةالقوةمواطنالفنانونفأما،ماجرىووزنماحثتعليلهوبينهاالكبيرالاختلاف

والتشويقثيراكبعو(ملحافلايجعله(نالىاسلوبهفييهدفوالكاتبومزاجهنفسيتهوققيتنالهمن!مكلاة:نتادلمكأيموضوعءلىذلأقوااذا

.الاق!ىو.وفنه

للادبالعاليةالمستوباتفيهوالقصصياللونانذلكالىاضف"الثامنالسوال"

استجابته!مافيالانسافيةالمشاعرقبلي!رفيعةواداةجميلاف!ناباعتباره!راي!الى،أى.!ا!وةتحهملحكايةالاليستالقصةانيقولون

.للجاةالاف!كاروما؟افدكاركمعنالمضخل!ةبحهـكاياتهلملعبرةق!كاص!متعتبرون

وروعهـة،الاداءوبلاغة،التعييرلسمومظهراالقعةلانكونقلماذاوالى؟قهحصعكمطريقعنوالارتثلتوكحيش!هاالىق،!ميوتال:بلرز-جةل

البيا!؟أالافكلرهذهتجهيدفي4القصهفىنطاوعحممدىاي

الغني،القصصياكئرهااللغاتمختلففيالكبرىالادبيةالاعمالان-"ا!جواب"

!سبيرالانجليزيةففي.لغاتهافيللب!لاغةالارؤىالمظهريعدغلبها9ويريكان!ت!عالذيهوالوصفبهذاالجديراله(تبانفيلاشك

الجاحظالعرب!بةوفي،وبلزاكفرافسىاناتولا!رنسيةوفي،وملتونالاالتبيأللو،وليس،ومزاجهوفلسفنهعقلهصورةنتاجه4في

فيوهوالارفيعفنيادبيعملمنماانهتدكلي(نولك..والمعريالمزاجو!ونادةلس!تمةوات!جاهالعقلحركةعنالنعبيرفيالضاصةطريقمنه

الرفيعة.الفنيةللبلاغةرمزلغتهصورتهفيهليجلوالقصصيالاطاررنخذكاتبالاماهوالفنانوالقصاص

رائعةولمحاتطيبةافكادبقراءة؟حيانااستمتعقارئابوصفيواني0والمزابسةوادو!فيةا!ورة

هذهفقدتهلمااسفافأراني،سقيموأسلوبمهلهلةبلغةمكتوبةولكنهاومناست!جاباتفكريةاتجاهاتمنمافيهالاتبينقصمياعرضحينواني

وسلامةاللغةجودةمنمانقصتبمقدارحظوةمنواللمحاتالافكارالانسماننبالطبعءاميمبلغعناكثفالقصصهذهفير؟ني3،اجتماعية

وجمالنغمهوحسنارننعبيراتنراقانعلىصلأفثمةفليس.الاسلوببأدقوميوليمبادنيتتمثلقصصيففي،البشريللمجصهعؤ،ميومدى

النف!س.فيثيرانطعلىالاعوانمنايرقاعهعليوكانسياسيازعيماكنتولو،4ءلياللهاعاهدومابهاحسما

ءلمىتجئى؟لاسلوبالشديىةالعنايةانعلىاوافقلاواجرنيفيقلعيبهجرىمماذلكلاستلهمتواهدافيببرنامجياتقدمان

معنىمنلاافهمانيءلى.وحيورخهنه3صرفيالقصصيالعملبساطةبساطاناشعرلالاكباجاسحينلانيذلك،القصص؟لكمخنلف

والطئقالرشمافةفاقدةالمكتابةتكونانوالحيويرةالحركةفيالبساطةقمةكض:تفما،والاحياءبال!اةوخبراتيوتج(ربيمشاءري!(طان(لا

فيكما،المكينالجزل(لاسلوبديتتجلىقدفالبساطة.والموسيقيةبشيءابتغيتوما،وملابساتظروفعليتمليهغرضابهالاتصبرماووما

عناةهناكانلاانكرذلكمعولكني.والجاحظالمقفع(بناسلوبمنزلهنفسيعيمنلاتنزلمناسباتاومبادىءاولافكارلمقالتمقصصيمن

العنايةبهاواعني،والحيويةالحركةفيالنساطةعلىتجنيبالاسلوب.الايمانبحرارةلهااشعرولاالعق!يدة

العباراتواستكراهاللفظيةالزخارفواصطناعالتكلفعاىالقائمةفيفهي،قصصيفياليهااهدفرأيننيأتيالرئيسيةالافقاراما

التكللفيكونهنا.الفنيوالادبا**،بيالنوقعنهاينبوالتيالمتنافرةالخاليطهذافيوالجمالوالخيرالقوةمواطنالىار،!طنمحاولمةجملتها

القصصي،المملميالحركةحريةمنت!قيوداوالاستكراهوالتزينوهي."الانسان":المجهولذلمكتصرفاتمنالملتبسالمشتت(لكبير

حيوية،فيهتسريولا(شراقعليهبدوفلاللاداءطمساتكونبلطوايرافيوالانحرافوالاسف!الضعفظواهرتفسيرمحاولةكذلك

منشئتحيثاسلوبيتضعانوالتهـ!ييزالتفصيلهرابعدولمكمنيدركومالالايحصىبماامرهاعلىالمغلوبةالمعقدةالبشريةالنفس

!الاهـانو!ن..ابينألوانالحياةمنزواياعلىالاضواء؟لقاءمحاولةايضاوهي.وعللاسباب

العالثر"ا!سؤال"الانسانيالضميرمحنةتتجلىحيثالمشاعروتنازعالمفارقاتلوانكابئحافلة

نااليهماأهدفاكبروان،العلياوالمتلالرخببصةالاهواءصراعفي

لادبناالفنيالمستوىفيوهلماخا!أرأيالكمانفيهشكلامما-،وتعزيةالحياةلوجهوتجميل،البشريبالطيعتبصيرقصصيفييكون

هذاوضعيةوفي،القصصبئاادبناوبخهاءح!ة،العمثرينالقرنفيالمعربي.الانساندث:المسكينلاحي

هذاالىمنكمنستمعفهل.العالميةالادابفىلنظائرهسبةباكالادبوقد،الافكارتجسيدفيالفنون؟طوعمنالقصةفنانعلىصللافولا

؟الرأي،قصصيةروائعفبمافكارهميجسدواان؟لفنيالقصصاقطاباستطاع
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الرفيع.؟لفنيللتعبيرلفة"الجواب"

دلكاللغتينبينينمارولزام،؟لصبمبويالطبيعيمجالهالغةلكلالفوميالاستعلاءتاركين،والواقعللحقيفةمخلصينصوحاءلنكن

.."اتطويم))عماقي!لتماوواولمب"ولوااكه(رج.نفسهقدرعرفامرءا(للهورحم،كنههغيرفي

تدالتذععبنرى،الأذأنتمذؤوالاذأت،نطئهرتسععليموالت،والانصحتسهوله،الفنيةمكانمتهالعصورالم!والفخلالالعربيللادب

-.العامة.والثقاؤيمةالحضارلميئلعبيرافهافيالفصحىيلقناللأبيرجمهورهوعطاء.أخذ(،واستمداداامتداد؟،وتأثر(تأتيرا؟لاصرىالغالميةبالاداب

4ا!*،"هنرىاخرىناصيةومن.المدىبعبدتطويراعاميتهفيلكف!يطورحدبتالفنيمنحاهفيالقصصيادبنافانطالع!ريالقرنفيفأما

.ا!ت!كأواضعاتوأالصيغاقيكارالىأسرعالخاصةلحيا.نناالملابسة.ونضجهتطورهاستكمالسبيلفيؤدماي!مضي،النشطة

الاس!تفادةمنبراالفصحىتجدفلا،والاداءالتعبيرفي؟يىهاتفتقرقد،"ترفه،مترؤءوقدالعالميالادبيالذوقبانخبيروانت

.ونماءثروةمنيزيدهاالذيالمددبذلكالوانهمنتزودوقد،وتفهمهالادبنقدفيوتجاربءذاهبلهسبقت

تمثلالعصريمجتمعنارطاللغويةحياتناانبصيرناورينكرولاعاىالحكماصابةبهيستطيعرفبعافنيامزاجاروحهوأشربت،الكثير

لمءبينمالهمازجروح،و؟لفص!ىالعام!بةبين؟لطويعروح،الروحتلك.ولبابهقشورهبينوالتمييز،القرائحتاج

.واكمبيراتاكلماتببادلاليهقربرتاذاالاالمنيعحصنهفيالمذوقهذاتعزوانتستطيعلن

الاسف،منشيءعلىتعتملاحظةاسحلانالالا!!نيأننررراون!وخظيراالمجتمعحقائقعنيشفعمقوفيهابغاريةنزعةلهأد!ا

.....؟.ء......والغما؟تالاهدافالىواشواقهاالانسانية

التعمير،ولمحصيح-اللغهاوضاعدمصا!نتحعاماالايابونالآتاىبعص!ان

....؟.بالنسيةا!عربيللادبالفنيالمستوىتمر!انعليكب،لوالان

بر!جم!العاميةانتقئ!رىدالىمنللجىفيعهعداليهافيصروولغثرلىحالوجة!عؤوهيمهسيقطعانهويقيي،قو؟بدءاب!أوانه.العالميةالادابفيلنظائره

.!الاستخغاففلنحذر..تذيءكلآ!ةوالات!ق!الدولية"كأالشخصلمعتانبعدوبض،صة،قريبوقتفيبعيدةمراحل

ف-سان،اليومثمارهانجعيالتيالقوميةاليقظةبفضلالعربيةللامة

عتر"الثانيالسؤال)).الحديثادبناالىالعالميالفكرانظارنلفتالعربيالوطنفياليقظةهذه

جيكأفئالادبيالعامالرأيشيغلتالنيالهلمةالادبيةالقضايلمئ-"عتنراد!اديالسبئ(ل"

حهلا.لهذهوضعهتموقد."للمهجهحمعالفن"وا،للفقالفن"قضية

أدظنتكسمج!ع!الفقللفنالفنا):المركزةارءصرةهـزه!لىا!ة.وا!ىعيةالعلبيناللغويالهتلعبيرقضيةفيبلرزموقفلكم-

(،..الالهامصحهيعالوعيصطدقادفهنانماراممطللبخهـاصةبحفهـةوا!طصاولصرا!ربيتبللكلانخلاعمته

رالصاميهة.الفصحىب!تتطويععمهليةالىيل!بارز

"الجواب))الراهنة!"باتنافيئترونوهل؟الموقفلهذاترونهاالتيأبررات،افدما

طليقماالفنيكونانبهأد؟ثوا"للفنالفن"تعبيراطاقواالذين-؟الفكرةلهذدصسدى

منماوقعواقعا،الشخصيوالهوىالنفسيللمزاجالاستجابةفي"ادجواب"

للسمو.وفثلاعراضمنيشدوماوأهدافهظولحمالمجتمحلاحمنأ،العصريمجت!نافيالحياةعنللتعبيراداتاروالفصحىالعامية-

افنأرساركانبهأر(دوا"!نب!ووا!فنأ!تعبيراءرقوأوالذينفيوخطرهااثرهامنهمالكلفان،الاخرىعنالاداتينلاحدىغنماءولا

تو!4في-احياناالتعمدسنيلءلىولو-دعالةايجابيةمشاركةحياز،ىاتحدتصلاصقينبر*وأمينلاشيههماواني.والافهاموالابانةالاداء

الا!بر،هاليو!رعوإ!يالاجتمالالكريرؤكيهارشيدةوجهةالاجتماءيةالحياةدونباب"ةاتفردفياحدهمالايطمع!صلينيبقيا(نابر

القريب.غدهميالممجتعبهيتطورجبىبر!لخلقنحوهامحداءعشقةلاوتحالفمبزازرةروقةوالعاميةالفصحىبينالعلاقةلتكن

منطائقنيئبينبالموقفشبيهالنظريتينهاتينبينالضللأفوموؤفالغلبة7كأ!بفلن،وحمقغباوةبينهماالحربثشانمعتقديوفي

يغيوالاخرى،تستنيتفيماوالحريةالطدلاقةتنشمدأحداهما،الؤراعلجووج!عةعدوعيرمنجهـإدهووانما،الاخرىعلىمنهمالو(حدة

اردتواذا.غذاءلكاسفيهوماو(لحبوبالبقولعلى6.نهـانهقصرأنىأبواو!و!صىء!سماا!اراارور!ىءلىا!اقيلا!صر.طحن

تفولانحقك!منالمتنازعتينالطان!!ينهاتينبينحكماتكوناناررميرفيا!طولى!س!اذلدمعولها،القرآنهوذلك،بيانهفيالمعجز

لمياهجكلهاالارضندعان؟لخيرمنلمب!انهوالحريةلاقةالمطلهواةولها،غربييناوشرقيينقومكلوعندلغةكلوفيعصركلفي

والعشبوالحبالبقللطلاب.نقولانأيضاحقكومنو(شرياحينالازهار،وارغاديةوالسو!ةالمنزقيالحياةصميمفيالمتغلغلساطانهاذلكمع

فيالريحانةمرأىعنلهاغناءفلا،ور؟شبعاكلهاليستال!ممياةان.ادوهـصاكابمنالحظمو!وريبهاالمتكلمونكانوان

.الفواحعطرهافيالزهرةشذاعنولا،الفاتنةنضارهاازهىفيا!ررةا!ر!ةهيكاشتالفصحىبانالقولالمغالاةمن

ءليهايفيفهجماوتثريونج!تسعدوجوهرماحقيقه،1فيوالحياةبل-عامي!ةلغةهناككانتانهفيهلاشكفمما،السالفةالعربيةالعصور

قدالفنانذلكمادام،عواطفهينبوعومنمشاعرهذوبمن(لفنانالماتسسه،واطمتنانامانفيالفصحىبجانبتحيا-متعددةلغات

لم،اعماقهاومنالحياةصميممنوالعواطفبالمساعر.فلكاس!وحى،العاميةالحياةميدانفيوالتفاهموالمح!وراتالحديتمنللجاري

سسطمتعتااوم!كلفايكنورت،الحياةعلىولانفسهعلىلايكذفمجالاتوفيوالمحافلوالمجامعالانديةفيوالفكرللرهيوالفصحى

.والاستيحاءالاستجابة.اررمورعنهفتضوماارنضبضوالجو؟لمناجاةوالتواصفال!راسل

الامانة،وهو،الصدقهوالناحيةهدهفيواخرااولاعليهالمعولوا؟هاباقية،الازلمنذقائمةكانتاللغويةالننائيةانتقولانيسعكو

والمشاههالمنتزعةالصوربينالوشائجوثاقةوهو،الاحساسرهافةوهو.الابدبقاء

وعرائز!منازعمنالبنسريةالنضفياصيلعميقماهووبينالمرسوكللآلايرريسدرأيالحديثولغةالكلمبةلةةبتوحيديئاديالذيوالراي

مرأة،للمجتمعمرأة،لماحياةمراةالفنانالاديبيبدوهنا..وأشواقوخصائ!ى(لمجتمعاتطبائعتحقيقهاعلمىلاتعينمعسولةامنيةانهعلى

:انالطرؤيلتقيوهنا.؟لرح!يبةوافاقهاالواسعمحيطهافيللانسانية.اللغات

ولاتنازعمنبينهمايبدوفلا،للمجتمعالفنوطرف،للةئ(لفنطرفلفةوأمحاربهابأساليبهاالكه،بةلغةاتخاذ(لجمهورتلزمانمحال

الحي!اةعنالفنيالتعبيررسالهأداءفيصاحبهيتمكلاهما،خصام.العاماليوميللتخاطب

ظواهرمن،وضعفقوةمن،وشرخيرمن،واسفافسمومنتحويوماالعاميةاتخاذفيالاقلامارمابالىترغبانالسخفمنسخفكذلك
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4*!أ*ض***3***س*كلثهـ**!****كة**كي!ا**كا**كلي!ه**!الفنثيمةوتلك.النيرةالبصائرالالاتستشمفهاوخفايا!لمعيونبدث

ممما،تثمنالفنيالا"لرخلافان.للمجتمعالفنقييمةفااوقياـن،لاورن

؟،حظهالفنمننقعي،انأديةوروعةوالامانةالصدقق!بمة،القيمة

ممرريم!".للمجمتعالفن"اسميحملاو"للفنالفن"اسميحملاكانلموأء
4"عشرالثالثالسؤا،لى"

:4الحهـاههذهومتل،مترفمةحكياةتعيشم!ونإلكما"نكيرونيذكر-

::ولكننا،لمعشي1اهـخوىهذاوحيمننابعااناجهكمسكونان.لوررض

ا"فين:وصلميؤةفايزةشقيقيالىمهداة):1تصويرصدفح!اتهصنكمثيرفييضمانتماج!مانذلكمنانعكىءلمىلجد

:(...متعاقبينيومينفيتوفيا:؟لظ!لهرة1هذهتفسروتفبماذا.الشعبيةلبيئتنل

:"الجواب"

السؤاللتحديدضرورياأراءشيءالىانبه(نأجيبانقبلاحبس

جباالكونت!مقلالانكالمزفةالبيئةبينالعمليةالفواصلأنهوذلك..؟لجوابوقيميح

:،افبهـلمأتحطهمحعأميقأأوالتقهموالاختلاطالتعارفيمعنحوعلىقائمةليستالشعب!بةكأوالبث

..ءلمحي،الخاصةوالحياةالعامةالحياةفي،متنوعةكنيرة؟لافضلفأسباب

ممهصبش!--،حقلاللبسللتطعم....100.11،(نر1001اوادا

لرهـر!،غازياأيا:لاذادمريه،فيولمديطفيلسوقولممجرولمسرلطفيدقصورخل
....فياوالمنزليالتعليمفي،العمر"راحلمختلففي(والطفولةفي

الف!رىواالشعلته3صلفقاخعلكلفي،المقروءةالثقافةاو(لمسموعةالثظفةفي،النتماملةالمعاهد

-..ونواحيعالعيتىمظاهرمنناحيةكلوفيمظهر

بربرياغازسشأبا1لىذمعريةيدماتلقتنياولونلقتني،مصريةارضىفيي،سيديولدتلقد

ور!-حليفذراعاك4لثعبيحمطعلىضطوتقخت.(1الداية))ظريفةءهـالست!ط

ورلثب5عمىمقلتيكوف!؟اللهخلقأعاشر،الريفوأنحاءالمدي!نةأحماءبينوتنقلت،صميآ

:ابصتتزوروفىشبر،كلهذرنسوانا،والاعمالوالصناعاتو(4!نا!رفذويمن

وؤبيوهـ،تطفليتكبر،وأسانذةطلابا:والادبالعلماهلمنأبياصحابكانوابمنأختلط
كلأ،ءالم!فيحقلنماالىعدوت.،.....،.لا

:*وعيومصريينو!حصينريعيينجاهلويميسورينوالحارفافى

شىياتبتىلمالصبحوفي:(ـقربين:ايضاالغربيةبلوالشرقيةالعربيةالمبلادالىجاءمنمصريين

يكاصمبيو.آلطهر2يوماافهمفلم،جميعاوخ!الطتهم،جمي!اهولاءمععشت،وابعدين

-....".من؟المشاعرفيهنهماحدوبينبينييفصلممااكرفةحياتنان(لا)،ممن
عشراشلوجزىوة0.1ءوو؟لا .ة.لحيامقوما!ساررفكار

جمباكوكبافص،بهاعبدتالعيونبريشتيالشعبية؟لبيعةخصصتبئفيالادعاءشاليع!1(قىب"لى

:طيومىالنهرعلىمراصغيرالن:،يمنيءلميهوقعتوما،!يبهماخفقكلالتوحيتفاني،القصصية

:ف--الحناالموجمنوصاغقااسثبفجن:فيهاأستوحي،؟لخيالىالمحاق(لىوالاحاسيرا"ر/ياتمناطتعدي!تبل

العيوناخفرأرقتلمرفكيف:(لقهمصبةشخصياتيوفي.المفرعونياوالعربيتاريخنامنا!قبمواة!ط

ندب-ا؟وجهمابالظفووتخمنت!كوومنم،والاجنبيوالبلدجمماوالقرويالبدويبينهم،الناسمنأجناس

:!ورإت-!--،فيالنهرجرىوام:-.مختلفةءقعددةاج-ماعيةمستوياتدوو

عصياحلماالل!يلفيتجاهددموعا:لمجردوالاخنلافوالنعددالتنويعهذاالىقصللتأ!ضىوما

:الصىب،حانبثاقخلفزولولكروالجهلالعلممناو،والغنىالفقرمنالشخصياتهظاهـرلمحاظ،اءاويرلنا

:اندلياوص!بالظفروخمش،اوقد-.ء،دخيلاووطنيةوكونها،والارسىءقرامةالىضءعى-ةمناو

ثرالقليخصلث!ءلاطعاملب:مخهوالذيلجوهري1للماموضوعاطاراالالبي!مىذ!ثكل،جد*دة

،ربالسمخيناتالدموعوغير؟وهو،لثابتة1الغرائزهوالموضوعوهذا.الفقريوعمودها(لقصة

!روت!،اداالقبوروقمو،تعشياوالكوختسكنالتيالبشريةالنغسيوهـو،الاصيا"المنتى*لأت

وسسهصا5أذىعليناتهب؟.القصورحريربين

الفرأبمعنىالكونفيوتعضق؟قصصبعلىلاحظواالذيناصالراناحبفما،امرمنيمنوءكما

خفسياحسناابىؤسفي.وتعبد؟،الملاحظةبهـتهاسلمن1منمانعولا،الشعمبيةاليبئةرءضاولاكأر!لاان

الشارأيتاماوننسش؟؟الظاهرةهذهسرما:ا،تسلأ"للينمعنفسيولاسأل

هنياطفلاالنهرفيتهدهديرالبيئةانالخفيةبواعي!بأحسست(نيا!حقالجوابكانربما

:اكجومم!لتيهفيلتطفيءفتاتي:المشاعرضروبفيهاتحتدمالتيالكبرىألانسانيةالبوفقةهيالضنمعبية

رزه،ف،ألقاعدي.وتزرع:(وسععلىالنفسيةالمش!كلاتوتتجلى(لاج؟ماعيالكفاحوو-هاويتوهج

للجبالطعدالموتايهمافياكلأومقاومةالحهاةلمعركةالفس!يحةالساحةهيالثمعبيةجمئيةفالب.نطاق

:حي!-،الكونتعشقفقذوجزر04القتالاسلةبمخ"لمفوا!صطدام(اخ"لفةالتيارات

التط،لموضوعاتيالمحتبممنانهفرايت،الياطنبعقليذلكادركتلعلي

:؟لكي،الاطادذلكفيتبدووان،الغمادهذات!خوضىاننفسىفيتعتلج

لسئة:ابوابراهيممحمدالقاهرة:.و(لاشراقالتألقمجال!هايتاح

ث!"*-حعم!سعم*كللا!*،*!****!!هكلم****ممه****شونسهفاروقالقاهرة
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