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قدهوصهاكادئة!يامندعوقاقيملقمهفثافيهالافيمكم!لمب!وسفةخمبسحوسئأ!ي!ا؟8!ح!ه!ما

كلماته.ابرازفييستعجلاوصو.نهنبرةمنيرفعمنهورهـأيتوقلما

محدةصفيةودكنها،مطرقطراتكأنهامتقطعةهادئةتخرجالالفاظاللصبورعبدصلاحبفلم

ادلاح.المشصحوذةالسخريةاو،العميقةبالمكاهةاو،والحكمةبالجد*،*

تعيشيانق!تمنيتهل.الاياماسعدبمنالقصببرةالايامءـذهكانت

"علمينمنغيرهم(وكاالعلاءابياوالمقفعابن(وسقراطجوارفيدميدناعن"الاداب"منضيالممالعددصدربهماتحلىمقالان

كان؟وفكاهتهمحكمتهغوكي،ولهـوهمجل!مفيفتشهم!م.،الكبادوالموضوعية،بعديجفدميهماوالدمع،"مندورمحمد"العزيز

هو...كلهاحالاتهفي!يوواحدابسي!كانمنمورانالا،حظيهودلكالكتابةمناشقفليس.المصادقةالاحزانخلال!يقهاتجدانتحاول

امضىوقد.اليهأبتسبالذيالاقليموهو-الريفي"!رق!ابنحديتبهمفاذا،والفؤادوالنصرالسمعملءكالواالذينالاحباءعن

تحتوالروماناليونانوعاشر،التورمدينةفياعوامعثرةعمرهمن.والكاتبانو؟قومتدرسوافكارتسبرواغوارونقاسفوزنؤماثر،يروى

وبينفكرهبينالمصداقةاوامروعقد،الب!ماءبليهفياصياحامنالعبيديومهديالنيلعلىمصرمنعطيةمحمداحمدالقاضلان

جلاررفيهـيفياحكيماهوكمازهلماولكنه،الانسانعرفهفكركلمرحبذلك-شخصيةمترمةمندورعرفاقدا!أيبعودجلةعلىبغداد

..1011،كا..؟-.1001فقيدنا-فضىحينعانيضهاولعلي،المشقةكانتهناومن-اولهما
لمح!،وحولنادهبجو،و،عنستهجه؟فييجلسكا!هكد.

فيا.-النحرشاطىء.الىواهليمضىمناهلهمنمضىوقد،ببصلك!بوبينيمندوروبين،وكيف،قددتمما،عنهالكتابةوحاولت،العزيز

واخث،ور!باثلهحين،!رئذي!ألقكاناورفىا!زكاءلمورء!ان،عقدهالمفرد-لواسطةعلمههوجيلمناستاذبيينممابكعيراكبرشيء

نافذو!طق،وعنةمسم!بذاكرةكلهذلكيشفع.حديثبمعلى!علقدالي؟بمكانتهويتيطقدلىءلاستاذ.يعر!لإحقجيلمنتلميذوبين

والضجىا.صباحويمضي.الاستارالا!الحقيعةوجهعنيكشف،الشخصيةياتالذكرزحاموجدتالامنورعنالكتابةعندئذحاولتما

الاعلى.الى.سمتهمنمورذهنويرتغعالشمسوترتفعالحقائقد؟ية!طقهـقجب،!طوتتخاثلوملامحهابوجوههاتطل

.ب!أل!أءناننظماناثواثيقج!دناو!ر.ارظهرةالى2مودوالمخاس.الساخنالحزناهاتاوالدمعغلائل!بموتذوبهاالوضوعية

فليسمن!ور،صحمةعلىتحرضلم.اذاخيشكاشدما":د!مسيواقولووجداضيذ!يفبب،مندوتعنمقالينعنالكنابةاحاولالانهائذا-

-:.اا-11انأناحينالنهايةامن؟ابدااينمن.منمورعنذكريلالييوقظاانالا
زمالموانميتعيميانيضالهينوليسعن،ملهيوجدنلهـ!من

السريعالايقاحذاتمدينتناوللكن"منهحظكعلىفاحسصي،!كراليه،نزورهان،واناعوضلويس،عندئذبموتعأهدزأمريضمنمورانمنبىء

فينلتقبمحتئعابر:،لقاءمنومضياالاوبينيبنهتغربااصاضبا،بخيرت!!رانابئالهاحدليفقإل،با!ونتحدثتزيارتهوقبل

البر.رأسوسبقني،وتلاميذءواحيابهابنا"لهقلوبفيمحبتهليرىيتدللوانه

ضاحك،مشهدارريسيوسفلصديقنا"ألفرافير".مسحيةفيمنك!حين،الابكئ!لاضالزيارةاضت!دانااما،عوضلويس

فيرى،لسيدهـعروس،ليخت،ر؟لصعالةفيينظرالخادما!ارفىقوريوممنمساءالسادسةالساعةو!ي.للاهرامالادبيةالصفحةهم

الزو!؟هذهفيرأيكما:.سيد.فجبسمأل،قبمةرأسهعاىيضعثبأل!وظل،جميفيالتليفونرنحينم!لجطمناؤيقكنتالاربعاء

سيم!،ليستهذ.،نظركضعفوياخيبتكيا"ب!هول!قولعيناي!ت.منمون،الد!رفيحيانك!يالبقية"سائقه"السنى)ة

."رأسهعلىالعيريهوضعوقدمندوراللدكتورعمكو!هاوبعد.بالبكاءاجهث!الدمععلةعنزوج؟خب!سألتنيفلما"عندئذ

.يحيطونافاربهمنحماعةفيه!دئالبيتاكان.بيتهفيكنتدفائق
يناديهالسعدنجينمحمودكا.جميعاعىاهـدوركانلهه.

جيلنامناحدهنإكليس.!هبعموكلنحسجميعاوكنا.عميعبملدكورورأكنا.داخليةغرفةفيمسجىمندورجثمانوكان.الشاعرةبزوجته

هووىن.خطاهتتتومنمناالنا!شيء،ار!مو!ةد،ـذهواحىالأمع،الميتا!كيمهـحالحجرةهذهفيجطسشاكم.مكتبهحجرةفي

يسىمندوربلاسى-لاننحساحياناكنا.سعداءبرهاوك!ابهاور!ر!لشمضيمهل:!ياسمالكنت.الحبمتاريخناملامحمنكريمملمج

نتأسىكناومنا،ينب!كماالنالمستريحليى،ينبفيكمامكرمااقلشكبلاستكونولكنها.،ستمضينعم..عهموربدونالحياة

عفهيرمانلفتىين!غبمكماكريموثيقنفوسنافي!كاشةبئن!دذالىصرباومضيت.والوجدانيةالعقليةمباهجهاميواندرجمالا

مندورء-الموتىصفحةفيلينشربنعيهيئتونحينافاربهلاتتظرالاهرام
.الدربعلىوقالد.،العظيمالص!نياعمدةفيغاماوعشرينخمسةاسمهوجرىالحياةهزالتيم

وخسرهمندورالسياسةربحتلونخسر.كناكمالانواتذكركدتوما.ولهالحقفيومهاجما،ومنقودادناقدا،ومتحدثاكلالبا

مندورظلمقد.التياسبمالفكر-هنابالسياسةاعنءولا.الادبالفارعةبقامتهمنهورتخيلتثم،فكريشردحتىطركنيابىاجلس

الحكمسياسة،اليوميةالسبأسةاعنيولكني.ابدابهالصلةوثيقواقول،فيسلم،الينايدخلوارونينالحكمةباعباءالهادئةوخطوانه

لاولمندودرأيتفقد.الاحزابولجانالاداريةانظماتواوالبرلماناتويردويضحك"قادمانكفايقنتبعيدمنالنوررايت"مازحاله

وا5191عاماواخردبم.المتميزالجو!"ـهذاي!ثسيعمكا!فيمرة،ةجارةمنسيجارةويشنعل،ويجلس،هـحوذالامعاردامكاهني

وطفت،والحريةللعدالةالتوقشديدمتطلعا!ىكنت.52!اأوائلالحكمةباعياءالمثقلةالهادئةالخطوةبنفسيمضيثم،ق!وتهويشرب

بابوابمعظم-والعشرينعشرةالخامسةبين-فقطستواتخمسفي.والسنين

ايضا"السياسيةالامكارمظموابواب-ا&،ـدلذلك51،سيةالمنطضتالقاهرةضجيجاشدفما،فصيرالناءالقاهرةفيالقاهكنت

ولكنه!ايقاعااسرعؤما،بعضعنيسمعانبعضنايستطيعلابحيث

-11الصفحةعلىالتتمة-منذ.م!كهاحنبشهاوقد،البررأسعشاقىمن-الصيففيكان
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؟قالاذاماذا----..
دمفناودمعةقلبيدمعمنيزلولم9"د!19!ض!ما

"الحسان"و"مقان"فافيتهفيالرويآللعلهاسرانجالدمههد.فما-ا--

لحظتاناولحظةالفراقعمركأنما..وزكيكمالاحمدالمدثنوربقلم

كثيرينولكن،خطرادورايلعبادحديثالشعرفي"المثنى"ان**،

!أسفاهكوا،قدميهتحتيقعونللاستاذقصيدةالعراقية"الاقلام"مجلةمنعشرالثاليالعددفي

*،،استهلالاتكونانرأ!س!فيتصلحبمقدمةلهاقدم،الاسعداسماعبلمحمد

منبهلعند-خطيرة.لس!حاتكنمه"التجوبة)،عناسالولايقول.الادابمنالماضءالعددمصائدنقدفيهنمسيبهاخذانالىيدلما

زخريةنجوزاتألىبالأضافه،نجامحمدوابرهيمماضلالحقعيدخأرجاالمرسلالثعرالىاتجائهاعنانيخنذديريد)نهوربمو،الالسعد

نيئيا.منهانتحلصانالىاحوجظماالعمودياشعرانهوالوضوعبهذاورأ-!ي"التقليديالاسلوبعنبه

يوسفسعديمالشاعربقصيدة-مانحوعلى-هداويدكرلي،يخعداهاانحاولمااذاغير!استيعمابعنيضيقالتيمواضيعهله

تقاسيمه.اتبيئولمالعودادلمكئتن2و"لمت!رد5العودستقاسيم"ولشتوعبالفراخهذاليملأ-؟الحرلماذا-الحراررعر!روءيئوهنا

عنهانكشفضخمةبطاماتيضمتعشك!حثيرالشاعرهذاانعلىالاستغناءبامكاننااناعنقدولاللوجود.اشملونظراتاعمقتجارب

لايديولوجيةدةئمايخضعهو.-حفا.لاداب2فيينشرهاالتيقصائدعندعلاالوفتنقسودي،الكثيرمنهانسنمدكنراتالثعر.العموديعن

الغني.العطاءعلىقتدرريبفات!ولكنهبلاطمنادحميرعليهتفسدمعينة."شعرناعلىتسبطرصور.

نقاسيمه؟فييقولانسعدييريذماذامحلصااسألذلكوبعد...حسنهذا

-*معالتسليم،اخرىمجالاتا،رسلوللشعرمجالاتهالعمودكطللشعر

نخلة"معها!ذكرتملقامشقصيدةالىجديدمنعدتواذا!ماهوهذاولعل.اطارلايتجربتهيخضعانيمكنلاالشاعربأن

للشاعر"المتهبيالى"وقصيط!جعفوالشيخحسبللشاعر"الله-هـلمرسلالشمريستوعبب!ئالزامهعئالنظربغض،الاسعداليه

تخنقانتريدلتيفارلتشاؤميةرغمبهااعجيتوقذ-الربيعيشريف.للوجوداشملونظراتاعمقتجربسلفرورة

الشعرجوانبمتناخرجانبعلىايدينانضعفاننا-ولغننهصوتهاصشنالوضوعاتمنلوعاالمرسلللشمعوإنقلنالوسطناواذا

قصيدةميجاءماعلىنخلةفيوتم!لهانراثاستيحاءوهو،المرسلاسششهدنااذاذلكفييخالفئيلااحداواظن،المرسلالاسلوبلها

لربيعي.اشريفقصيمهجاء-فيماعاىشخمبينه!بماوا!شعححسب.،،مثلاالجىبياثر"حاويخليلبمطولة

لامعينونحوهاالهعبيةوالتقاليدالابطالوالاعلامالاسطورةان*سطوريالبطلعنملحمةمنقطعةالماضيالادابعددوفي

التقليدياتخارجهذهاغلبوجوداو50هذوجود،اللشنابامإمينضبالتقليديالاسلوبيصلحمه،اكثرلهاالرسلالاسلوبيصلحقلقامش

اننقوليمكنووومن.بنجاحالحرالاطارنضمئلانمستساعةيجعلها،ايتمله!النبماللغاء"باسمغنائيةالمفابلوفي،العربيةللقصمة

تلكواتساعجداضيقهحدودفيالتقليديالشعرفيهذهورودان.فقطالعموديالنمطالشكلبهذايناسبها

،وحدءالمرسلالشعرخصانصمنجعلهاالمرسلالشعرفياًلحدود.؟ولذا

يقولكمااشملونظراتاعمقلجاربيسموعبانثمبنواستطاع-افلبهااو-التعليد--تتعجز-كلابعاداقلقامشعنكنبلمالان

الاسعد.فيهاالابداـعمجالقصة،مهبم-قصة..ويسرببساطةاشنيعابهاعئ

واصا.،.لذلكنجحالشبابكلانندولانينبغبمفلاذللكومعاعتحاداواستيحاءهلواستقظابهالايامهذءنحاولمعقدبموروثمرتبط

التراثاستغلالفيتوفيقهمقدارعلىدائمايتوق!،نجاحهانققول.نريدالل!الحلالتماسفي"موتيفانه"ابرز

.والعولكلور-حياتيةقضاياهناكاخرىبصارة.اودائماحلهسك،اجل

فصيدتهفيالنقديموسىاذكرتصهبصفةألمجالهذاوفيفيبماتعلقانلهايصح-دينيةاواقتصاديةاوسياسيةكانتربما

الليلطائرصورةيتعمقانميهاالبمتطاعفقد."الليلطيراغنية."الىسبيلولايتوارىالعقلكانعندولللبدائيةالرجوعان.الاساجمبر

لكيرواوحى،كيارونحنوبلبلنا،صغاروانحنوهزناسمعناهطالماالذياكبهـمامنولعله،الجديدالتعبيرميالطرقاحدالممنطقالتجريب

.الاعمالمنبكثيرمنا.استثناءأيبلاالمرسلالشعريميز

ينذكراو-؟فراقاي-فراق-تجربةيصنيووناالشاعرانحيثاجادلمحاضلالحقعب!دالساعرانيعنيلااللحالبطييغةهذا

البعيد.العريبالحبيبهذانواحهفيالعموديالنظامانحدسعندماونقانهيعنيوافصكاكثيروناخفق

ارذوم!،الزعررائحةريشهومي،فعبمنقارءالطائرانعلى!استيعاباتههوامكاناروتبغىذلكوبعد،الاسطوريةقلقامشحياةيقتل

العجائزيحكيهاحكاية؟و،ااسطورةاطارالاطار..يطاردهالنجومتحت.ينبغبمكماواسنخدامهاكنهادواتمنوتمكنهاـلاسطوريةللعكرة

اًبرةاثارهقتسعلالعملاقيمرعندعافلاويغنيوعندما،للابناءاتىنجامحمدابراهيمالشاعرفان"!؟مالمالذكطاللقاء"واما

ايضا-يريده،عروالف-يريدهمالان،امللاانيعرفمنهاللذءوالاطارقهرةالتفليديالتعبيرطييعةولكن،طقتهفيمابكلفيها

الحبىية!اوالانطلاقاله00يتحققانمناكبر.الخاصةبلاكنهلهالعمودي

من،قبلاالكينا.عابصحةتقنعناالنحوهذاعلىالتجربةلعل،ولكنهالبيتيالظامقلاوالعموديالنمطاستخدامفيوفقلقد

متشعبهناوهو،الوضوحلنوعيةحدسياخاضعةالاطارمسالةانيتخلولم،اخرآناالرويوراءوانساق،نا5التكرارآقةفيوقع

.محدداالهدفيكنوان:ليقولخنىالكلاسيكيينحذلقةعن

كلهيالحريقلذةدونالحريقلذكلةترضين

باسلاالعامللرشدي"شعر"بعنوانقصيدةذلكبعدوهـناكمنبراعةاكثرعلىيدللاانهالا،جداالبلاغيينيعجبشيءوهذا

وقصيدة،ميهايختفيانمناوضحالحيدريبلندقاموسانبرغمبهافدبل،البراعةدسذ.تخطئهولقد.التمرسوطولبإلرانمكتسبة

الماضيالعددفينشرمااحسنمنعدوانلمصوح"لقيطان"بعنوان:يقولفهوكهدعلااخطأ.نه

."الاخيرةالليلة"سطهاالنجميصنبقلمشعريةوحوهريةومنحدرهوةاءمالفضأنطلقنااذا

ت63الصفهحةعالىالتتمة-ثم؟منحدراهناكانيفترضحتىثئاإدهوةبعدانيظنوهل
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للدىمعوفاميكنلمأللويألاداءاننلاحظأخرجأثبومن-----.--...-.-ت::!-+

يوجدلانه..الحقيقبم-،لفعألوعنيكنزثوأقعيكتمبا!لا!ميبهبيئص،سطعلكبيرلمحصقصا

والفن،لسليمةالتلسلتغلمسبماوهولو"لتنظئغلعنيلمتيىلتبزلأيقاغبععيلمدماءااقعلكماال!ابياكهدياسبق!

كلههـ

الامورالسيطةمنكثيرغيا!منهاالمضمونفيلسيطةاشياء
......لبمىاعشراتجعبتهوفيمكاويالغفارعبدالدكورء،دطالتغيبةبعد

وف!لع!ئدغاممملاعوسىابهاوهيلمللثلتيسلطاكاىنتلاتسممعهولطاهرراحولوزغىلح!للستقرأت..بذاتهخطفيليستلانهاواحدهمرةكتنهاانهيظهرالقصص

01عملمناكثر"الاد؟ب"صفحاتلمثلىقرأتكماالمصريةالمجلاتفيله

الحياةهـنتفصلمهمفسوةالقزعلىيقسوولذااليركاخر.عوفيتسمحصكةنفسهاصلقحركأاوهيواحدلونب!ونوكلها..قصصي

اد!أدية؟الدكتورعلىيدللانيمكنمميزبلونتسمحانغيرمنالطيفبالوان

مكاوكي.
،حتىالقصةكتابواصبح،اوالهانقضىالرومانتيكيالخبلان

وهمحنى؟لمعغولةبالصورياتزمون،-؟لاعماقداخلارزفير!هم!لىيروجمومنلكن،مخيفةاحيانفييعنيماا!هملااننييحدتوقد

قنماللامعقوليينعندالسطحاوالظاهرولقطات،العشيينتفكمريفكرونقراءإهم،ولكضالمعليناششقكثيرونالعالميالادب!في.ميناالمسئولمن

...0001،استبطئاولوكتاباتهموراءمانقرأابئلناتمكنبشخصيةالنهايةفي

الروماشيكيين.عنبالمرهالفسهممصلوالهمعلىيفقدوبدونهاللغايةهامةثلةوهذه..نقنيتهمنعرفاننابجانب

وهويثحذانيمكنالم!جانصحيحهلالخنامفيوسؤال.الفناساسياتالكاتب

له.وشكراالقصةمناثهدهدايحذفانا!فيالشغلكملاسى..
..كلا؟مكاوفيالدكتوروراءالجسوركممرالىلهد!لحنهل

لهلهلهنناقشهالنيولكن،يستهويناالذبميالفنانعلىينطويشكبلاوهو

حوافرلا"(الماضيالعدد)الادابفيارقيالثانيةوالقصة؟الاقصوصةكتابةفيطريقالواحدةيلزملاأذاا:فيه.هو

..سويداحمدبقلم"للجواد!اتب3والكهفاهلعنقصة"الاداب"فيلهقرأتمرةذات.

منالادباءجميعجالظفيدارالذىالخالدالموضوعموضوعهاكماالقصةلان..ونقداباللقصةاعجبفلمنقدازكياحمدالدكتود

الفنيومعانلأةالخلقموضوع.الفنونآلهةمخاطبةفيهعرفوايوماول-ايضايجيبانعليهكانولكنبشيءتزودنالمالناقدالاستاذذكر

علىجوادهيسنحثانيريدفصاصالاديبه!اوهنا،خاصةالاديب؟مك!يالدكنوركبكاذا:*تيلسؤاد4على

الركض.علىالاضواءللقياجابنهانبسببنفسالم!ؤالهنااناياسال

فيوالخادمةوالاولادوالزوجة،ليلالوقتلان،مناسباالجوفيشخصيتهضياحقضيةاريد..الكبرىمكاويمماالدثنورقضية

فيثرءوعندصت..بجاللصالىيسهرلاناستعدادعلىوهو،اسرتهم.متعارضةومضاميناش!لى

يلئفيماوتلخص،المتاعببدأتالكتابةمهرجعتريستحاور(زينبالستيعي)الطاهرةالست

والابن،البيتبقسطتنذره!حووالزوجة!كلالخادمةد،قنمو،امحجزتهسقطةسقطانبمدالليهالبقدوكات،السيرك

قضايابنب..لينامالحكاياتلهيحهـيانمشهليطلب!و!اكثاكاصحابلانخائبااليهايعوديومثاليوفي،الابواببتفتعح

..وخلاءالهاقفوماتورةالضرائبومصلحةعملهفنانايزاللاانهعلىلهاييرهنانواراد،ءجزهبحجةدموه(لملاهي

حوافرلااقصةنوعفيتظهردائما..كلاسيةقاعبهذهفيفشلانبعدالتجربةوجربال!اء،فيرأسهعلىيقفانيقدر

000.01-000((01ازطسجن.وكان،شحاذايصمحان يلعهاسويدحمدوللكنوكرهعاهاللعايهمعرووورتوصد.
-ء..لا...للحونهايةلتكوينعنمطيقفنقطةمكاويالدكضوراطمنرىهطوحتى

أخولع!ولىلهجتة،واودركزكنهظهرونعرصنهعوفي،هبرو!خوتع!خابصعالطفوكلبليساوضحبمعش،مطلقايخططلاانهنتصوريجعلنامما،قصصه

وكائا،فشلاوالاثنان،مكاويالدكورمواجهةالياد!ططولعلىوا!الطا!رةاًلستتزورهانوكنبعد،.ظاهرسبببلاالسجنفي

احمدوهبطفليلامكاويالدكورئارتفع،الامرفيتوسطااذاينجحان.العقولتساله

..اجابتهعنيسأللمالذياورؤالمكاوي(لدكتورنسالوهنا
دليلا.يد

فيحتىالقصةبناءمتانةالاحظواناافوله1.0بعيبليسهذاسواجاقيمالدكتورلانكيدبكل؟القصة3تبفىذا..ركياحمدالدكتور

...1101هذهولكن..فيهالتيالفنانطبيعةوتسوقه،لقلمهيتداعىمكاوي

عجيبةبقو"بساظهوتشدناموضوو!إمولهللكلالسيرالدكط!دنمدسهلك!عضابنايبقىالذيالخلقاساسوحمطليستالقلمتمسكعندماالطبيعة

الذيئئالاقصوصةكتابمضىكماالردفيءضيلالانه.؟ررذاتستلفتزاويةمنواكثر..ميهننوصعمقمناكثراشمناويدع

وايطالياوانجلترافرنسافيالععثمدرسةاصالعاعمالهمفيتدخلمت..انظارنا

..بر-....ا.0000001اغلبتشملولكنهامقطالقصةهذهعنليستالملاحظةهذم

حيثدالالعقم!معطقالمعرفةمصبعالحظةلمععاسهماىمعيردتيداطمهويضعصابدهايتهاليساوضحبمضى،مطلقايخططلاانهنتصوريجعلنامما،قصصه

ويتمسكالكمسبمالمنهجيتركلا(للجوادحوا!رلاةفيالقصاص..الواحدةالفنيةالشخصيةاصحابمنيجعلهماعند.

ليسالذلبالقنولفيالاساسانيدلعلىوهذا..نملولمونجحبهالحكمتركنا!ن..لحالةتسجيلمجردولكنه!فدحاهذاليس

فالر.!وبواحمد..القصاصق!دةولكنهالن!عمننراهاكتقنيةالقصةنفسداخلالخاصالحكمالىالعام

*!*محلهيحلانالمستطاحمنكأن،متعمدحوارولكنه..الحواري

ناقداخنصاصعنمطبعيدةالنجمحسنررءلمم!عريةحواريةوهناكلتقطعالطاهرةالستتلقيهاكانتالتيالاسئلةهلىاعلىوالدليلالسر!

كذلك..الشعرميهينجحالذيمجالهيكونلاعندماخاصةالقصة.مكانايفيعملاييجدانفيوفشلهعذابهعنيحكيوهوكلامه

صاحبانبسيبانقهعاهل،يونسكويوجين!ةلمممرحيةهناككلامفيهااختلطولكن،معبرةومضاتفهو،لطيفلردهولكن

اللغويالاداءلانالمسلكهذاالضروريمنوليس،العاميةالىاميل

-63الصغحةعلىالتتمة-.الاقصوصةفيبسيطايكونانيستكملا
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-الاقطاعامراءيهـنولم،دائماقوياكإنالمركزيةالحكومةنلا.

تطعلمحديسعلىدهىئدحمودسيادالملالشعدىالاحكالافيمالحبللععلطالمهناتفاليداءرئيكواأ-ا!االصفحةعوأسنسىميحييميسور
ياهم.مسسممسعسم!تالاول

كا!يةتكنلمالاكثرعلىثلاثةاوجيليئامرياالاقطاععاشلقد

جانبالىواقنتى،والولاةللامراءالتفاتشبادارةمعظمهفاشتغل

ودفع،الملكيةهذءاالتاليالجيلوسع-ثم.الزراعيةالارضبعضذلكالطلميعةاجتماعإلىصديقفادلييوموذات،نح!ةسفينةءر.ابحث

ابنا؟هحكمالذيف!واثالتاالجيلاما،المياسةالىابنالهببعضالذياثوفدمن؟!لتقثعيالجناحهيالوفديةالطلبعةكانت.الوفدية

التجارةالىطليعتهواتجهت،5291خى،291ستواتمنمصرافكاربعضبقيادته.المحافظالشعبيالحزبفييبثانيحاول

.الوليدةلمصرية2ليةالراس!فانشاتضاعةموالهلسخريةويا-الوفدلواباحدمنزلىفيالابخنماعوكان.الاشتراكية

الافطاعوبين،العمرالقصيراللقيطالاقطاعهذابينوفرقوشمكنالصعيدباشواتكبارلاحدابناالنائبهذايكوناذالوقف

وشجع،والكنائىالقصوروبنى،الاعوام،مئاتءنرالذيالاودوبيالرعماءانصائجصاحالشبابالبمانوبعد-الاابراجعاليقصرا

رجالبعضجناحيهالىوضم،الالمنبلعلىوحرص،التصوررنسنيهاالقوامجسيمالطلعةمهيبالومديالنائبودخل.فادمون

.اخرىابناوبالخسةاحيانابالفرونسيةتاريخهوحفل،الديناسمحروفنفسفيهكانتاسمهحننى"!وسمتهمشيتهميبفاروق

وبينبينهاصلانار-!ول!،،استطراداهذاحديثييكؤنوفثمدكيكاحديثاالنأئبوتحث،مندورمعهو؟أن."تقريباماروق

فقتقدالموضوعيةانلاقول.مندوركلمةعلىعطيةالاستاذتحليقنمىئذج"و"المنهجيالنقد"مؤلفمندورونحدث،منهورفدم

قلت.كماالقلمسبقمنهوالذيالتمليقبهدافيااشضاكي.شببسضانغريبا3.ن.الاجنماعيالاصلاحعن"بشرية

"يشوتدون"و"المقالكانبقولفبمالثانيةالملحوظةاماالاصلاحعنمندوريخطبانايضاغريباوكان،افطاعيقصرفي

رأىالهواءطواحينيصارعمجنونشابمجردالبعضفيهرأىاًلذي،اثوفيةالطليعةمأسلأةكانتتلكولعل.القصرهذافيالاجتماعي

فياستوقفتنيوقد".اعلىمتلسبيلفيللكة.حنموذجامندورفيه.ا!رهذافيالتقدميالمتقفمأساةايضاكانتولعلها

دونخرجفحين.كيشوتلدونمنسوبة"ثاب"كلمةالمقالهذاومضت،مصروجهتغيرخىتمضيشهوربضعةكادتوما

يحدش!عطالخمسينحدودفيكانالاعلىالمثلعنبحثاكشعوتفيالجمدالساسةومضىسياسمتهاوحددت،وافطاعيوهااحزابها

شابفصةكشوت!نقصةفيير"احداانعندضلا،فىفاتنسباهلذلكعداميمامستعينين،وحدهه!ذلكعبءمتحملين،تنفينما

دقد.ان!أدرأيبصددهايختل!مهماالهواءطواحينيصارعمجتون،لمنمورالخصبالادبيالنتاجسنواتهيوهذ..الغنيةالخبرة

البرلسكقصصمن4قصانهاديقول،!دروذلكاحدهميكرههاشيخاليكونبهودفعت،الادبلابناءعمومتهوثقتالتيالسنواتوهي

تلتزمو.(وهاءهاوافروسمةااعماومىنلسخر9!ءدا...
..للععاد

الروايةبه-ئسمكانتوممابهيتسمبماالادببمالنوعهذاشانالميالغة-رأيتلانيسعدتومني،حنيراالاجتماعهذايسمعدنيلم

فيهاراىمندورولعل.الاحكأم.وقلةالتصيمافننقادمنعنشذالنثريةيحسهالذيالاحساسوهو.الللامعينالادباءكبار(حد-ر؟يةمجرد

ميالك!:حضرورةمنامتهبتاءاعادةعلىحريصشرقيمتقفيراهما!سنواتقليلة،تمضيكادتماولكن.الموففهذامثلفيناثسءاديب

العليا.المثلسبيلاغرفكنتوحتى،النشرالىكأبتهاالتيالصحا/ئفبعضخرجتحى

معاركعنالتحدثفيالكاتبعجلةفهيالئالثةالملحوظةاًمامردهولعل،غريبوهذا،فيهالقيتهمرةاولالاناذكرلست.مندور

له،منهجلاناقدبينمعركةكانتالعقادمعفمعرنمنه.النقديةمنمورلتاصديقاعزيزا"عما."ذلكبعدلسنواًتطويلةكانمندورانهو

يلملمفالعقاد.مندورهومنهجينافوبين،اللهرحمهالعقادوهو؟بعمهاويابيهالتقىمتىيذكرانالانسانيسطيعوهل!جميعا

الاستاذمعومعركته.جذورهافيينقبومندور،المعرفةشجرةفروعهادىءوعقلباحتشادنتحثصتالقلبحديثالانفرغهل

وهي،الابتفسيرؤك!النقسيةالمدرسةبينص(عاكانتاللهخلفتخففتمنفقد،لاحاول؟الادابصدريحلياناللذين؟لممالينهذينعن

يحتلهاكانالتيوهيالفنيةالمددسءةوبين،اللهخلصالاستاذمصرسةيفالحناعطيةمححمداحمدللاستاذالاولالمقال.الفؤاداثقالبعض

الاجضماعية.المدرسةالىيتحولانفبلمئدورح!راوليس،لحياةتاريخاليسمقالهيانالاولىسطوزهفيكاتبه

.اًشتىكالتيالمناقشاتمن،ئيرومثلي،الرمليمعمناقشاتهاما.كفاحمنمجيدةلصفحاتعرضمجردولكنه،لمندورالشجاعللنضال

اللغة.مهمفيمدرسنينبينفهياللغويالابمعالمثقفينبعضفيها.شجاءمناضلكبيركاتب

اللفةطبيعةمهمفيالجمودغايةفيهايمثلالكرمليانسطاسالابكان.اوللهاالقلمسبقمنرأ-جمرفيمعظمهاملاحظات(لمقالءـذاعلىلي

تطورها.وضرورةصفحاتتسويدفينبالغانالحديثلتاريخنانعرضحيناحبلاالي

جديرةوهي،وتشعباتجذورلهاالمعارك.هذ.منمعركةوكلالقبيلهذاومن.التورةبعدبهأضها*ليتضحع!ا2ثورةقبلحياتنا

بتالىباأمودة!هايكتفىلامتوسعةمستقلةدراسةندهـسه؟أن(لنماذجالبشريةمن"فيجأرو".لنموذجعرضحينالمقالصناحبكتبهمأ

."الجديد(لميزانفي)ء.الفولهذااًلمق!لكلالبويقتبس-مندوريقول،مندوركتبهاالتبى

اطروحةعنالعبيديمهديللاستاذفهومندورعنالثاليالمقالامامعهليستطيعديجاروكانمامبلغابالاشرافبلضتقدالوفاحةوكانت"

لهذهموجز!ضوالمقال"العربعندالمنهجيالنقد"للدكتوراءمندورويعلق"اتباعهممعليلةاولقضاءحقلانفسهميدسثونكانوا.صبرا

مجالالىالجليلةلاضافاتهاوابراز.الرائدةالعلميةالاطروحةيرتكنهكانممافرينا-هذااليس"تئلاالعبارةتلكعلىاًلمقالكانب

حقهذامنددركتابيقدراناحديستطيعولن.العربيةالصراسات".!لادنافييوم!لفادوفىا"رن

العبيديمهديالاستاذشأن-العربيةبالدداساتمفنماكاناذااًلاقدرهكانعنعناالاقطاعلانلا..الشكلبهداحمثذلكاناظنلاوانا

.فمنالبابهذافيبنفسيازجانجازانايضاوشأفي،برظهرفيماعندفاالاقطاعلان!ولكئ،الاوروببمالاقطاعبهايخن!ننعلمبخلقياتيتمتع

والجرجانيوالباقلانيقتي!بةوابنوالامصيرشيقوابنسلامابنقرأمحمداصدرحين،التركيةالسب(دةانقاضعلىعتأخراالاينشألم

شبابمجدديعدءوان.بلطمندورفضليعرفانيستطيع،وغيرهم.للارضملاكاالمصريينبعضواصبح،الزراعية"لاراضبمفاثوبئسعيد

ليسوهو.الكريمةا،-بحةهذهفيالمضيئةالحلقاتواخوالنقدهذاوماالازضدملكية.نبالهالفاظودوت،الهيحقدوناقطاعوهو

مااجملىباشبءبل؟اثولىصورتهءلىببعثهالثمعبابهذامجدد،اوروباعرقنها-التيالدرجةبنفسعتدنامعروفةتكئلمبشرمنعليها
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متتالينموضمينفييهددناالديديصديقنالارىالمقلاولالىعدتالحديثوجداذناعلىعرضهواعادةفيه

ؤيقوللعلياانجهااةالىبنأسيرتفعوانه،للفاسفةاهلالسنااننابألا"المنهجيالنقد"كتابهانالفقيدلا!تأذنادائمااقولكنت

هألوفةلدينانجرالادبيمالفكرلموضوعاتالمعالجةهذهمثلانذلك"اولاالعربيبالادبالاشتغالكتباللهعليهممنالاقيمتهيعرفانيستطيع

والاستساغةالفه3فيصعوبةتلقىذلكعنفضلاوهيالعربيةاللغةفيوسيضعونهايديهم،متناولفييجعلو.انسيحرصونعندئذوهم،القديم

اللازم"لفهمالموضؤعاتهـذءنلقىلا،-بلبيننامنالكثيرينلدىاسرار"و"الموازنة"و"الشعراءطبفات."جانبالىمكتبات!في

ولارتباط!أناحيةمنصرالمطالأدبيالفكرمستوياتباعلىلانعبالها.جميماالكتبهدهينيرضوءمنهوسيشع،"العمدة"و"البلاغة

صديمناكأيقولثانيةمرةوفي."اخرىناحيةمنجديدةبمعنوياتمنذمرةلاخرقرأتهفقد،الكتابه!اوبينبينبمالعهدبمدلقد

طويلوقوفرونالفلسفية-أتاـلارضبهذهالالماميمكنلا"الديدياعدكنتحينعاماعشرخمسةمنذلهالاولىبيقراوكانت-نوات

وصعبةالتفسيرصعبةوهيالمتطورةالمعاصرقيالفلسفةمعنوياتعندالكتابهذااحياالعنيديالاستاذمقالوللكن.الادابفيلدرجتي

الافكأدعلىكبيراتقدمامتقدمةعلميةاجواءالىلانتمةئهاالتقريب.الوقتيسعفمتىبهقر"اعادةالىماشتقت،نفسيفيذلراءوانعس

واالضحلةالدر؟ساتاصحابيروجيايزاللاالنيالاوليةالساذجة**،

."ببلادنااليوم4ا)فلسفةعلومفيالفميفةلوافنمااطرق،الفلسفةفيمقالاتثلاتالادابمنالعددهذابر

ولكنيبفيلسو!فلست.ابوابهامنادخلهااناستطيعلالاليخجلا

،المتطورالعميقالمفيدبالجديدسيأتيناالديديفصديقنااذنالاولىالاقباستروقوا!ر؟لحكمةاحبواحينفالغلاسفة.للفلسفةمحب

قماللثالحدخيرلىو!همبماشنطقنالبالفهغمنمانجيدلعلنعحمونرتلعقونفهملنالكنكثعريطمعونفهم-الضعيفكأئي-الحكمهمحبيمحبواما،نودهامن

...ضئيلشعاعالى

بانخاذمعلردالىيؤديبالاذىاحساسهوالالمانلنايقولانفيالممتعومن.صعبحسنللدكتور"المفارابي"عنالاؤلالمقال

يبالغرروايةعنللحديثلممقدمةهومبمحديث.كلهودلك،المدافعقف

لكامي.صعبالدكتورومقال.جواهرءليعرضتراثهفيالانسانينقبانحقا

واوجه.فضائلهللاخرينيبرزفهو،العظيمبابيهالذكيالابنزهوفيه
واشتمىرواوروبامصرفيالفلسفةدرسقدالديدفيصديقنأان

ناعلىشكبلافدروهو،جيدةععرفةورجطلهاتار!ايعرف!اتدحين.ووهمهقصورهاو!بذكاثويخفي،منطلقبيانفيعظمننه

وان.،ا!ملفيغرائهمنيطامنان-ىخ-انححهولهـني،رفيدنااءللاطبىنرا!طواراءبينالمسلمينا!رسفةلخلطصعبالدكتورتعرض

يقولوهـوالفيلسو!موقفيئخذلاوان،بالو!حافهارهيكسونعرءتو!حن"حترااةخذهذا!جلوا!ةترجماتعلىلاعتمال!م

الاللسوف،كلابميقولوهوالشائعالوقفيئخذان!ل،الثاررحا*لمم."الوحدةهذءعلىبرهانهفياقرفهاالتميالمئطقيةوالعقليةالاخطاء

بماءويكا.م!البسطكا-اثيناشوادعفيحافيايمشيسقراطكاندقدتقديرفكرةاجلإروما.الفلسفةلمحبحقاممقيفا!الذلكورعم

سنكتفياننالهوقلنا،بهدفيتهديدءلهرددناوالاا.0،0.الياسسارغكرالىتعودانوالممستتالاداراتتدبيرقبلالغاية

اليومالفلسفة!علومفيالضصفةاوالضحلة!راسات.يالهمو!4بالافعاتفيقىتخاقيجبالفاضلةالمدينةغاية.هذاعصرنافي

-....ابغايةففكرة.واموسالنثرطةوامورالقضاءلاحكامالتدبيرقبل

ومصطفىل!وزكيولمويكرميوسفقكتالاتسنكتفي...للادنا4
........فقدانهاعليهفجر،مجلانهكلفيالحديثالعالمامتقدهاقدفكرة

ع!هملغفارنفه3ياننعئتطمعووإرملائهيدلاننامقلراهيبمنذوةالاهوئدلييوغيركرهمسوويف.وبيلااءوتناسيها

!الندم"عنالديديالفتاحعندللصديقفهوالثانيالمقالاما

الجوانيةالفلسفةعنخيرتاللهعبدلملاستأذفهوالثالتالمقالاما--ولكئي،عنهظفافهموسارترل!.مياقرأقدوانا"وسارتركاميبين

استذاكاناجمبنعثمانوالدكتور.امينعثمانالدكتورابتمثهااقيعبدصديقتامقالمنالاولىالصفحةمهمعنعجزتقد-يقالوالحق

وهذا،كتبمابعضلهقرأتوقد،بهاطلباكنتحينالاد:ب.كليةفيومن،الصفحةهذ.منكاملةفقرةهناانقلوانا.الديديالقناح

الادبهذاحدؤدوفي.لهاتعرضحينمنالادبلوناعلييفرضكله.عظيمانولوابااجرملهثييفهمهاانيسئطيع

النقاد،وعلىالناسعلىيرقونانكانينبغي،هينكابثنابهاناقول:الديديالاستاذيقول

!أولوقد.ويذهـب،الوجبهياتيممااجو!غةاء4فلسغتوانولم.ذاتهللشعورتجاهلهوالعاطفيةللمثطعرتجاهلفكل"

عثمانيجعلوانالمثاليهالفلسفةالى(الكناب)يخس!فهانالمقالكاتبللنظرمحاولةواي.معادفةمجردالانابفكرةاالذاتفكرةاقترانيكن

ذلكوكيف.وهيجلالاكوينبمولوماافلاطونسلسلةمنحلقةاميئوغيرمثمرةغيرلأت.محهيحالاتمجردبوصفهاالعاطفياتالى

و(لمثابقىكتابهنجينوالعلاقة،يثرلراللعزيزواستاذنايتفلسفونوهؤلاءالتمسكطابعلهاشعاتعنعادةاًلمحاولاتهذهمثلوتئتج.مجدية

عربيابناوالحلاجعئدالتصوفبينكالطلاقةهيوكتابهالمثاليةجمناوالعاطفياتافترافيعادةالنزعاتهذ.ولود.وحداالعقليةلحلولبا

الحسين.سيدنامجاذيبوبينتقنرض،غالبا)تفترشكأشياءتتخيلهاحتىعاطفيةحالاتكانتلوكما

*!ه!هشيناالالمكانولو.النمنبماالشعورالىوتق!م(مطبعيوالخط

:اخراوليي-واخيرايكفيولكن.اسممجرداعتبارهافيالروالحيةمذهبنذهبانلوجب

ومقالات.القديمشعرناعنالنويهيللدكتورالممتعالمقالىهذاصفةوليسحالةليسفالالم.النظرةهذءخطلنعر!مرةنتالمان

المعلمبروحيلقيهااسممهوئني،والذوقللعقلمنشنطةمقالاتالنويهييئبذنالاالالماناًذ.المعرميةطبيعتناعلىنصرحهاالتيالصفاتضمن

علىلحهمهواقدوهمالقديملتراثناالناسافطنمنوالنويهي.واخلاصهلاالالمانوهوبسيطذلكوسبب.المؤثربطب!يعةيتعلقشيءعن

شاملةومعرف!ة،وافروجماليلفويحسذلكفييسعفه،وادراكهموذبئنهعليهيحكمبمايشعرايويحكميشعربليكتشفانيحاوز

كريدااشناذامنه.يجعلماوهدا،الاوروبيوالنقداـلغربيةبالنلاغةفعلردايقاظالىيدفعبالاذىمباشراحساسسوىليساذنفالالم

القديمة.النصوصدهمعلىتحدلاقدرةقادراا.."المدافعموقفباتخاذمباثر

،كنابفييتمهاىحيالاالنويهيمقالاتعننشحثااننستطيعلناللهفتحكلمالحكنت.الفقرةهذ.افهمجاهداـاـنحاولتلقد

ناروعي.الحدلثالنوقالىاضافاتهوفتضح،منهجةيتبينعندئذالاولىءوعنشذسنىىطمس11تليهاالتيالعبارةسأرعتعبارةبفهمعلي

كتابميللطبعهـتءمقالاتهيعدفاطنه،فريب-بذلكفوجدتحولينظرتولكني،الفلاسفةيكنبهكذالعل:لنفسيقلت

وسارتر،راللخنىافلاطونمنلفلاسفةكتبامكتبتيدفوفاحدعلى

الصبورعبدصلاحالقاهرة.وعندئذاخواليياالعبارةمااًفن..عظمهفنهمتمعظمهاقرأتوقد
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عه----------------!همرأ
-ا6ع!الصفحةالمنتن!ورتتمة-!-ا5ًالمنتنيه!لغصعكلالصفحةتتض-

الدصائد

!سحي!سحيجسهبممممم!

أيةالعكبجامعالقصةناقدالىالمرحنقديوكلانتعود"اً!داب)ءكلفيهايستغلفالشا!ر،الحواهـيةتلكعندنقفانولريد

القصصي؟الاداءعنكليةمختلفالمسرحيالاداءلاناتركهااو.منهماكلفيويعتمدتنكرلابراعةفيبالغنائيةالدراماويخلط-المرسلالشعرابعاد

الجديد،المرحكتاب-يديونسكوص،حبهالائاتركهااناخاراظالفنعأضمنالقعةبانفيذكرنا،ش!رزادحكايةعلىخاصةبصفة

الصلعاءعغنيتهعنالكميريعرفونكماكليراغنهالنالىويعرفالشعريةالقصةفيبرزواالذينع؟لاءبكلايضاويذكرنا،الدرا!ط

ماوقاللهجيداتقديمأالمسرحيةؤدمالطائيمئراحمالمنرجملاناتركهاكذ!ن.وميلتونودانتيكهويروس

تغريبمنعليهيشتملمابكلاللامعقولمسرحمعنتجاوبحتىيكفيهؤلاء..وتناولالشعوفيالقصة،حنتناولنابرنكبيرالفارقلكن

اللذييونسكوطابععلىعلاوةاليتاميزيقيات،اغلىوثورةالمنطقعنوخروجبحيثوصورايقاعمنيصحبهومابالنكنيكحرصيعه"نظلتمااذ

..الفكرازمةتبرزالتياللغةازعةيبرز،يجبكمانفسهاعنتسفرانيمكنلااوالانسانيةالحقيقةتتوارى

الىجنوجهممنالرغمعلىالحقيقةتلكبرزتوقدهؤلاءيمضي

تعالجلدفيلقشعماسلععلعاىنثركمثلررممئرلمغنيةمثعكلةدناللغةالمسكلةلحصقةتلكتناقضيبسطماوسرعان-المجالهذافيجداضروريوالرمز-الرمز

ر-.المشكلةوتتضخمالحياة

زوجانفهناك-هذانتوهمهل-للتف؟فماداةتكون!عندمااللغة

الزوجيةحقيقةيتكشفانثم-ؤاحد.سقفتحتالمللقلبفييعيشانوالدراماالمل!بينفان..مليكنكاملحمةكتابانهميقالولقب

العقوللنوعيةالمدلولنسسةادواتهااناظهرتيومعةمخأطماتطوللعدالفنعظم-ءالغربنظروجهةمن-قديماوشكلا،قويةوشائج

.............بالغناء.الغنائيةالقصيم!.يلحقانا!ر!ضازسطوانبحيث،اللشعري

وكارهما..وتعاهتهاوجمودها(لحياهآليه.تتصحالطريىهداوعن.

هذهظلتلماذايفسرربماوهذا،طويلااخت!غىالذيالسريعطيانالشعبيةيرةال!صبينالمزاوجة(لنجبممنحسنتمكنالمستطاعوبقدر

الطليعة.مسرحعلىاعوامسبعةلئدنفيتمثلالمسرحيةانفيترىالتيالفئةهذهبينفوقفاسراماوبين"وليلةليلةالف"

صعوبةبلا،المرسل*طارفيالمعاصرةالشعريةالدراماخلقالامكان

الغرلتقوإميةلاالاعتبارمنوادلوئدهذمقدلععوربهةنايمكنعندىيالريعةلكفا"أالفعلتحيلقدارقيالوثولوجاتخطرفيوالوقوعالنثريةصعوبةالا

...متفرقةغنائياتالىاحيازأالدرامي

القراءلواجهةصالحةتكونانيقترضالتيالقصصيةالاعمالوصف

وايضا-،يحنملوعمايمكنعماالفنيةالافنراضاتبعضهداويفتضيوشهريارسهرزادمنكلايحرككانعندماالتجميحسنواعجبني

فيويتصادف.بالمقدميختصفيماالتجنيمنقصرا-تترفلاذاوامنكثيرفيمكنياعياراتهمامنويوجز-بالارشاداتكلثيرااستعان-

عمامختلمفةالقراءنظرفيتيمواحتمالاالاكثرالنثيجةانالمناسبةهذ..ابعد-حدالىالجهوريةمنيكتمكانيسفروهووحى،الاحوال

التفكيربمجردي!فواانمنهمدقطواطلباءننذدلذلك..اناارغبه؟"شهرزاد"فيالحكيمتومقمضمونعندوقفلماذاولكن

التفهـير.الىادعو!نيالحكيممعيتملاقىالامرنهايةفيانهغير،وفر-علو-عانهيقالقد

!ش!ءمناكرفي

الطرابيلىعباسالقاهرةزكيكمالاحمد

يرصب!او5صالادابدرحديثاعنصدرأ
ولربر

وفيفياهولم!واقيسؤيخا

بدويالرحمنعبداًلدكتوربقلم

فيت!ث،الوسطىالعصورفييلاوصوبيةالحضارةتكوينفيالعرباثرا!هامامنا!هن!يستعرض
ضنوءاويلقى،اوروبافيوالمعمادوالموسميقىوالمعلرف"لفلسقةومحوينالطميوالفكرالنسعرفيالعر!دورعن

ل.ق.35اللثمق.الوسطىالقرونكىالعظيمالعربياثع!لبرعلىجليدا
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