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ءشهو!ةاش-انيةلىروايايومدات*رست:الآلةاريزعممنوهـارا--

سببلغالخميالهذا-الخيالاليهقيوصلأن.برسهضطببعماأعهقزهـ/ر.:إلأمصور!اكا-+دع).3

ص"ىت14روا!،م!لشضجانالآلةمناك،سوسيطابا..نة،ذهذروءةا-+ا-.ا.-اا01-ا.ا0

بطريقةا-هـ،ةاءـوالانس-إنهئرالاعلىالمثلص،ربماولر.الالةوا-هس

الامصىلحدلهـوما:فةاءل*ء*لمصلمالضءيلمنالةوعوهـذا.ائبعةرويىون-خل!يلاح!دخليلمن

الادبان؟هيالنفسوالتعويضالحريةبينرجحالمطالانسانيللاش!رؤاق**،

-قىالادبيبرالاخاللقرننتوراتباانسبةحقبفي،طانحط!و*اني*كيالمهودوالسررددصجارببرجن-ا

الملا"طومن.الوجودالىيبرزأنوءمخطككلللادبسمحتا!"كما!رب-ط4!،زالسهـود.!جربةءنور+ولجووءلمببيص!دت15حت

رو--نالحاضرا)ئءاجعلىي*يشونعصرنارفيالثوريينواب-نالراندف!ه!..نالاتءندواحدلشكلةاافسهإنانالا:مخنلفة؟طري!عةوارلو

دكه!مهمةلاريخيةداصلة"ثلواالذينوكادكاوجوره!ىبروهـلتكظ/لمتال-الرلفقوداللاسانالاخرالوجهنجىا*امالةاالتجربةهدهصميم

لكن.رويضهافينرءبلااًك!د2اللحدو-وإلحدوداكء،دبس!لسهلةاراد/4حيث،هذاالفوضوي-ظمالمتل"اعافيالمغاءرةالجاهفي

يسبرأنمثلا"يةروا"لعبيريستطيعكيف؟اللحهـود/لهكهـكم!مالشخصي!ةاووحدتهدو!هيعبهـللكائنانمحاولا،هرلاخولالو?دردي!قه

اللاواع!الءديث،فيفطعلااللذيالافرادءديتهيالرواية؟ايب،1اضيا1الفرنفينيهضهظهورانوكما.وكل!تهصكص"اذلكمكرسا

لاز"الفرويدي4ورءىباللاستنباطدابلالل!ريث،هذا.والاله.طوريكثرةانواعاب!هلحر!تالغربيةافتقامة!!ن،1هـكريدحمولعلامهكان

وأ"حهيقية))روايةهناكلليسادن.انكلمالاوعيراخهاالىليرمهبطرقي،أجنراءاوكلاوؤ-طء،،والغنيةالادبي!ةماه-بموالماضهأداتامن

والوا!ع،لللحقيقىقىاعتبارناجاقدر./كنمهـما،كمسلمة"وا!*-ة"وصلهل:اتاليالارعاءو!قىضرهسالراءـخةألمننمكاقياما.مشلمفة

عميفا.أوسهطعي!ا:ارالات*نوء!ماباغسة؟"العقلهلا"كانيالهالممكنةقىالعلم4رلمجربرتءةزهاالىالافهأن

نعبىاننقورأنفاما.الليئباكسبةياثانوعاملاته-يرواللغةينهانهااًلىفتلاالفلسفةواصلتهل-؟الانساننضب!لى:أخرى

يبعث،مثبرازملابفيحدت-ذلكلخبلكلفنامهـهـابأنفهىئاح-إتالكنكلهما؟ومدلوبوزن!يه-بدجريعنقدكماالبشريالفكرنةءوببهبب

لمانالادبيمثلمماذا.الادبيةاشجرقياءاللمالفريمدةطب!بعةبفضالاز-،نأ"اممف!وحة،يبدوكما،لزاللااطريقا!،نالحاليةالنتيجة

غيربلغة01ءالاثنصفانواما.-؟اللداخلكه!ألان!قلابذللكيبلغقهقر.والتوالارأدةالرمانعلمللمفيالابديافئحتواجبعليهزالو"أ

انصربةابذرةةتموت-(عالىفرءللمانرةوهموان،4""قىالتمخلفضنا:4لو؟ست!خدامهابالرول،مثلاالرواقي*ءالمل!مولءرووء!"ب

.القراءالم"ث،ؤطه!ثةالحدالادبم!مةأنوي!ذدو.ارو-ظ!"يةوابردائيأدب!نيئءثف!و.الروايةموتالىسبؤديانالعاملاناوهذان

!ذا.اًلفكريدلوالتبااًلافمانيالاررو*،لورمكلةنطرحأننماي!:ك!وذلكللاصافسادقبر!ائيانسانوعن،الاخيرةوا"،!4ؤ!يروذتي3ميرلو

!اك+بقىالن!-يكةبمافيخجة!واللهاتبان!ذكراند:،يحسنعاللم-حبم!كعالمشكبءكلمنليعيث!وللروأني.الوجودةاللبشرية

2/كتمصل.لاوأشلا/هابالابثريةوا.لصءاله،وا!حروبتوالاضطداباوالار"اتالاحداث

ي!-،نتجرزئه،نينىىانيستط.بملادو.هزراءمرنافياللةسورير4الا"وراوائلمن

.وقصاصشاعروهو.6591رغونك9بجائزةبوريلبرأكف!ز34ةبءروارت!ناطهال!الم!ديصضورهانذاك،الفي!تة،مؤ!ا؟الحربمثلا

نت!-لعلىطويلةمدةخلالبالجائزةفازتالتي"مالهيما"كنبسارأررأىبماولر.الادبياللبئاءدعاهاتمنرئبيةدعا"قىوظوره

القصيد!ين"9ةوز"-.--قىاالاداب))لهترتاسبةوباكمذكراتال!ءتء،نمعنيئكلملاان!ذهايا!،في!"هيشحميقيلكابيحقلااله

اللجد-دتين:وازما،1ءههقيءدثلاالذيال*اريحير"كرلار!.واءبى.اللحربعناو

الطريرق-االاحداتيرؤضونممنوهو.الخاصةبطري!"اليهيئفدانيحاول

أيضاأترددلماذاأدريهل.!االكتابحبب!اةطريقةيرلمحضلانه،للرواقي-الروأية!ذيالتي

حلمين؟برينوارتعش-مث!للامونوالبرودسور-ال"رز-ميبنا&لمماءبعضطلبفحين

ترتجالت!االحركاترايةياآه،ماجابت،اللحكومةمنخاصةمساعدةللببولوبريأنورللجائزةنيلمهمالر

جي!التلالافقعلىفانضمنواان،طةثراذلازهـةاساعداتاهـتمئحون:الاخهرةهذه

خطوةكلباطلةلكامبةاا&ءربةاناواضحوا.اللنطببقيومداه،لجاربكمنجاح

الخارجالىالايؤديلاحينماف!كه!:العام.تفيللكنها،شالمعبر،ذااللحكومةتشلدملااللصمبه4

ثابتةفالطريقتجاهل،1ءندىلاالص،وباتمج،ب"ةالىالع!اللمددعتقدتكونتفنتهل

!والموتالمصباحبين،ضقدملكبمالعلممامامالمجاللمسحتنجح1وحينم،عنهاوالم!كوت

السلامفقاعة-ب-لممالورنجبرولربما،أتببةالحباللبنىتعييرعلىيؤثرعلميفقدموكل

الحبمئزلهبم.!(ليسالجوهريةالادبيةالابحاثمثهكلةان-وكريرىوووكذا.حياتنا

فدميقربوكلبيفيالكلامالمجنمعطريقةهيوالرواية.ا!ام!بةالتجارب!كللآمماثلة

ظلييلاعبائصةالروالاصناؤء/جدهكذا.الحياةفيالاجتماعهقىالمردوطريرقة

السلامدقاعةياأوهتلعبحيثوالىكنببكيوالاجتماعيالثقاؤيالنطامهذافيمكانهـا

الاعشاببريةفيتولدالتيلدرجةفرنسافيومصئفمنطمشيءكلان.الفعالدورهاالطليعة

تشرفالغريربةالشمهى.الاللكتروني-الاملاو-بةالكآي!جلبانه
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-جسغ!-...،م-!.ايه"!االتهامكعلى

ألنلهوث!ثقي-الإتحاد+!".اًلامواتبعريفمن

المظلمة؟الجواريرفي

شولوحوال!مببحأ،زجم!لالبحثلأوازمةالخجربة

1665لوبلبجالزهالفالزجورج:الكبارولمائهاأحد691ع-12-13فيفرنساودعت

س!*علاالفرنسيةالاجتماعيةالمدرس"مؤسسيثاني،غيرؤي!نشدافهد!!

دواياتأثطراهـألمأعلىحرجت،االحمنالحربسئواتؤ:لفيبثاهوانمتواصلةثورةفيالمجتمعانءرفيتتنويعتبر.الحديثة

."ا!عذراءالالىضاررعتصلاح"و"دىءا!،1الدون))ةنتويوسو!.الحرقييكلموهـوالاجماععلم.الانضطامالى)فعودةوز!ماتظامحالى

السوفياتي،الاتحادفيااكتابوأحباشهروأصهـمنوشولوخوؤط.والديالكتيكوالنسبيةالتجربةهوا!حقيقيالاجتماععالم!اوثو!نا

وراء!مااو،ال!نلادداخلدي!.واء،واسعةبت"،رةتهءعانهومؤلفيجديدةلغةمخلقالاجتماععلمفيالقديمة2"يمالمفاكلي!تخطىانحاول

السوفياتي.الانحأدحدودارتسسادههياليهوجهتتهمةأهم.الحقلهذافيالعاملونيرعردها

اربعمائةمنهاظ!روقد،لعةوخمس!نبخهسمنمت!ورةورواياتهنشطعالمفيوانكماشهاللبحثلازماتوتجنبهاكجريبيالعالمعن

مليونا.يرنءتسبحوالييفدرهالملموعددأ.نسح!الباغ،طبعة-ومالمف!بتعمصق*ماعالاجعلمطورقدبنظرناغيرفيتنتىانالا.خاص

في،5.91مايو24فيشولوخو!ألكستدروميلإش"يحأبلولد.-الديالكلنببكيةب!هـهكثيرامقتنععيرسار"ران3وان-الدياللكتءكي

بر-اديءاليوتعلم،كادحة.اسرةمن،اكروجاببنليهزرعة،الدونواديبمؤؤفهعرفوقد.يك!ببهوهذآ.البحاثينأءام.الواسعةالطريقوقغ

النالوية.بالمدرسةاًلتحق18،1عاممنتم،-ةا!كئتمدرسهةفيالأ"رمنظمةلفقمةعرضهمماا!جزائرفيالمناضلالعربياش!عباازاءالمشر!ء

؟وخدم،الدونفيشواوخو!ء!امامالاهلميةالمحربسئولت.وفيعلمدؤافى))ومديرمؤسسوهو.مؤلفاتعدةله.السريةاللجيتى

الجيمئيعصاباتضدا)نضالفيتركانتو،ينوالنموالامدأد4دردفيهـ-لىارهةحول9591عام"مهمقابهةوفي.النتهيرة"الاجتماع

المراكز.أحدفيننيوعيةصلء4نطم391.تمو!4!ا،الأبيض:فالالاصتسساع

عاديا،وءاملا،بناءشولوخوفاشتغل4ألاههالحصربن!لءلول!د.

..!.الان!جاه.الازءفيهذهاساسىفيكادااتجاهينبيناميزلقي"
موسكو.فيالو!تبعفيوا!ام!وعدادا

ا!29ععاموفي،2391عامةفيهـبدأ،!لكاتبالادب!النشماطأماالابحاث!واك"نيوالاب،5(اللصناجمما"لا!ماعاعلمابحاثهوالاول

كانؤاذا."الا!ماعيالنفسعلم"اوالعامالرأيوسبرالاحصائ!ية

."الدو!اقاعيص))كتبهأولاخرخهـ-لممؤانالازتصارنحوولئرينالابحاثهذهيديروناللذينائاسا

اللذيا)!وهـتالك!ابمنالجيلهذاالىيرتميوتواوخوفهـدالد!اانذاك،صدافطرالامران.سيندثرالفرنسبماماعالاص

والحزب،الاشتواكيوالبئاء،الاهايةواللحربةوبر31لورةخطقالمتحدةا)ولاياتفيخطورةأقلالامروان.أتالجامعمنمحمودا

النتص-وعي.

طريق-المتقبلصورة!نخالبهاحدىفيقادبفوعفور!دالىديتوكهـزرهميولسيطرةاًن.جامعة..12تملكالتيالاميركية

ولوخوفنرأفالالكابللهؤلاءالعياةاست!خ!اميمكنكيف:افناليالامريوضيحوالىالسيطرةأبويةعقبة

وطنئاانحاءهخت!فمننجصمعكنا-،الاهليةالتربأنتهاءعند"ب!لا-كذللكيىسوهو-افتصاديةوحدةالمعملدأناقالووقد؟البشر

مع،حيلمتناتاررغالعاماكشابهمندهـثئأو!قد،الاطرافالمنراميال"ءناهـقىنطاقفيالاصتماععلمان.فقطصناعيةكوحدةاعتارهمن

كتابمؤللف،انوففورمطبريقكانو!كذا،1الفرديةحطوظنااخ!لافاؤضلاًلىوالوصولاككئبكتحسينالى،يقولو!كما،يرمياللذي

يكونانارجائزومن،اتشاب)اكرطريقكانوكأ!ك،"بفطتشابا!!!لمعنيوهذا)؟مردوداؤضلنحوالحقيقةفييتجهانما،للعملنتروط

خوفشولوهوموهبةاكشنا.(ئطاعي.اللصالانتاجفيوالتربويةوالعائلببةالانطمانيةالعواملتجاهل

منحملنا،كثير!نوكنا،ءوصةاثرموجةالالبالىدخلنااقداللؤفصيالم!هءان:ال!ن!اليةالرئيسيةالاموراواتجا!انهميبمووأخيرا

9ج!ريد،ابالماللماص-الممناوتوحد،رخصائصها،.زجربنهاال!ياةعالاجرماعلمان.خ،صةاجهزةبيدالانتاجوسائلوانرأسماليمج"مع

."هـ4فا"-ن،والنقاباتاللطبق!اتو!طض!ف!صبالىدؤديالا!،دي
.و."بكاطهامههـفلآ-أخرىمنحهةودهـةخاطئةانترولولوخعاوالىحهة

الىالركز،ادونالىتولوخوفعهـادالاولىاقاصصهظهوروبعدبة.".-ه

والذكط،وسطهفيولدتاللذجم!الت"عبعنأك!بانواحببت))ةالاصلبم

.شولوحوؤطيرقولهكذا-"عرفه4

وظهر"ءا!ادىاللدون"فييصملشولو-وفبدا2691عاموفي

والثالث،!291عاماثأليوا،2891عامالروايةهذهمنالاول،دطالكف

.0491عامبعلراوا،ا33!عا!"ررجكلارمند!

عديدةمعارف!اللكاتبمن"الهادىءاللدون))فيالعملتطلبوفد

موسكو،،مح!ظاتفيوعمل،اكثهرقرافاقد،؟بهرةوجهودا،الجوانب

والاءالي،أنتميوخارواياتمسجلا،الاقليمأنحاءفيوجمال،واروستوفبالقاهرةسليمانشارع

.مراتعدةشولوخوؤطبدلها،حدةعلىكلالروايةوفصول.المئمعنية

الرواية!فيعملهمنالاولىالسنواتفيشولوخوفعاثنوقد

للشودوخوفالادببمالانت!اجوالاصدذاءالاقارباستخبلوقد،ءقاسيةحياةمعطلهواسعارممتالرطمو

قالوقد،اخرعملبأييشتغلاناء،حباونصحوه،اطتقبالاسوأ

ودكنها،بصعوبةوعاشت،ب!موبةكفتدقد"0:"هوك!نفعنعلهداكبالفتئلالمباشرحلمي:بادارة

أشهرمنواحداشولوخوفجعلكتاباول"الهادىءالدون"و

ديالاشتراكيالتبظيملاعادةامصريعةافالتطورات،السوفييتالكناب
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*"تاقصاتةابجميععملهاو-كضشعط،الفاسيةانح-،ةحقيقةيتتبعأئه.الكاتبائثباهاسترعتا)ثلاثينياتاورطتاالتءءا)قزى

فيهاواصا،تبايناتهاوجميع،المتعددةجواننهوجميع،هتعقيداتهوجىع:الجديدة4رواقيمنالاولالكت،ب!شولوخوفنشر3291عاموفي

بديد.عاللملميلادالمعقدةالصعبةال!ماياعنا!ناشبةالصراعحدةمناللجديدمؤلفهيكتباناجلومن،"العذراءالأرضاستصلاح"

اصرارفيشولوخوفبرطتمسكالتىالمصيريةايفنيةالقاعدةهـ!ه!لوهده."الهادىءالدون))فيبالعملالوقتيصعكانالاحداثبحرارةمتألرا

الاشتزاكية.للوافعيةنمودجدأظمص-!ركيقدمهالشولوخوؤءالادبيالمصيرفيالحيةوالمهاهمة

نولداصيصقاأ"الدونلاقاصيص"مقدمةسيرافيهـوو"يض!كأبفقد،وسهراقيموفيتشي

بالحماةومعرفته،1اللشابالكاتبعندالباررةبالمواهباشادمنأولوهو

عواعووولنت!ولوخوفابىكرة!الاؤاصيصلهـذهالرئيسيالموضوع.الناصعاللغويالتمنيروجماك،ايكببرةالادداعيةوالقوة

..الدونفيالمناضطةاالطبقة"الهادىءالدون"منالثالثا!ابطبععاىءوركيأعانهكما

يل،المنتاعراوالوطنفيمنححوةاؤرادهابينالعلاقةوليست.فدرهءنيحطواانالنقادب*ض!.ولالذي

العلافةبينهـم.يصددارزيم!هواللعنيفالطبقيالمراعمنار:اسمودعانعملهفيبطوران3،لشولوخوؤطالادبياكض،طفوقدروعدى

فيالاعداءالدوالاخوةوالابناءالاباءيصيرانالنادرمنوليسللاتحادالاعلىالمجامىفيممثلااشخب37!1عامؤفي.الاجتماعي

الوطن.لسبب.اهـاومااكاد*هيةفيعاملاعضواانتخب19391عاموفي،السوفييتي

،كرامسكوفالعجوزاللقوزاقيلرى"كولوفهرت؟"قصةففيالمساهمةنترؤ-شولوخوؤءنالالكبرىلميةالعاالحربسنيوفي

الابيض،الحرساسرفييقعان-الحمرالىالمنةكلهءنمن-وولدهسلسلةوكب،الفافيستالغزاةضداالسوفييتياًلثطعبنض(ألفي

.لرصاصبارميا-الابيضالضابط-ميض،نيلالاصغرالابنفي*دمهماأيها/فضهج،(291عام"ا*راهـيةعلم"بعنوانوالقصصا(وضوعاتمن

العسكريةالمحكمةرئيس-الابنرى"البط!غيزرعة"قصةواف!الءموويجتياثعبوادع!ا،لريالولةللجث!!ةالايالقداهـلةقواهبكل

ىدالب-فيدوروابنه،الجهنميوالجلاد،الابيضالحرسلفرقضد"شهادوالا!،الذاتوانكار"الفدائيةوالى،هوادةبلالنض!ال

،الف-!دم5الجرؤيدوريطأددونالبيضترىو،الأصهراال!ثىفي.الوطنواستقلال،اللحزبسبهلفي،الهاشسىتيةالحشود

يضتالوحينئذ،بهللتنكيل،اـقيأ.هبالبطي!حمزرعةفيالابإويكثئفهال!ربعنروايةكابةعلىلوخوف9شاؤدم؟الوقتنفسوؤي

.اخاهينصانأجلمنأباه!-،الاصغرالأبرنكتبتوقد،"الوطنسبيلفيص،ربواالذين":ابعنوان،ال*يالمى

النضمبيبىةاتحادعضوست!يمبليهن!ض"الدودةثقب"دصةوفياًليولوارفص.أ((11291،9عاميفيحدةولىكلوايقىالرفصول

أجىلومن،شديدابغضاالماللكأليكس!يغبثىيعقوبأباهاضبوعيةاالت!اللعئيفةابىطوليةالمعارفي.!صور9؟91ولماللصحففيزشرتم

الاوء-د.عفوستيبليذبحانإلاكبروابنهاًليكسيفيتش.يعقوبنرىذلكلن!راللفولجا.البعيدةاروارؤطفي(291ء،م!ه!وؤ--؟السثىال-5خاضها

الث!ورالثوخيل:للضالقولل!راقيةلاول!سيقصفيعناو!علىضمحوشقىولواءماللهموفخ!لوثصوزت،جلا-يةلرفا7الملاصح

الحياةدكبعنتتخلفانعلىالصنيفاقاس!اعراع،،فيبةمر+لمنتوالكا!،1لدونبلمرت!بطكبمااالادبونفاطه،شور!خوق!صبةكل

للتضح!ية،كالاسمت!داد،وذبيالةعاليةصفاتكيهاظهـرتقد،البم!يدةيسض!ال!ونقوزاقاةحيىومن،حاراصباراسه!-قظيحب

الاصيلة.الانس!انيةو،البطوليةوا!شجاعة.الفنية"ؤلةاتهوءادة،97لمصورواا"وضوءاتا

،اهـدونفيولرت":.فقال،نصصمهشولوخوؤءدذلكنوهوقد

،اقماصميصجم!تحا!وخثفلالمح!وا!"ا!بقئلمتبنبهومنصوهمهفيالدوحزلافي!ووضوؤربيت،وككاتب3،ف!ماننتوتكل،عتطمتوهناك

أفضل.حياةأحلمن!ووالاشتووخراقول!انئيذلكومع،القديرطىنوكمواطنوطهرت،1العظ"م

..."الدونباقلىملوطنيممهواطنبرزتات!ي-،واءتزاز
الصورانننجقد"الدونأقاصيعى))فيالطبقيالصراعكل"ناذا

عمللااضافقدفانه،ءالقوزاقيةللاسرالةصيقةالحدودفيالرءي!عه*4قوراقحياةيصورواهـوالنيابداعهوقوةوصوحه-فيرائعانه

!اجالانتوهو"الهادىءالمون))ؤجميضول!-الول!داتماءااهخىلمأاخر.لشو(!خوفالابداعيالعم!ؤكيهةالهاالخ!هـ،ئهطمنوزلمكس!ال!ولى

.للك،"بف"ال"افلى!يمحلمجهـ!-))كانبت!ولوخوفانيعنيلاالتحديدوهـذا

!"ر،اللدونقوزاقبلوال!و،الحهاةبطدةؤأنه،العكسعلىبل.،الوضوع

الرطءلدهل.ا!بميريعخيافئارولضطورال*!قلغزىايكتشفاناستطاع

!بالفنالانضاجأبرزمنمجموعةالى-ممت!."الهادىءالدون"ووهـجط،لابداعهالهامةالثانيةا!خاء!يةالىنصصيمرانيجبو!نا

السوفييض،.اللتئرفبماحداالمشص،ور!فلم،ءالفنيبالطابعاللادص!.اةمناكحولةالرصلميةا!فضواتهذهطبع

وابىورجوازية،القديململاولضدالجديدالاشنراكيالعالملنضطكان

ف!و،.لفنيا!ي!عاأمال!عترهالثسباع!ناا(للى.كا)بينينوقلمحيطهاديث!يعول.رمالمطلدرا!طارضكلوبا،صد.لهؤصىرأينطاق

الوس!!ائل.خميمو،"الهادىءالدون"افيالااهـإي!ؤ،لحرب

الضبا!كصبتلكمن")خاار!دونللعا!هادىءبعفىماكممعبضعجومكموكيبيعمشبرفياليرىالعالميةوالحرب،"العذراءالارضاشنصل!ح"فياكعهـاوني!

."الاهليةللحربوع!قريةحقيقيةواسعةصصرةأعطتنو"حه،ةمنثبراالهـتراتهذ-"ايطناشيلفيحاربرواالذين"في
.!اللفناناهت!امفيهانر3يرانتعب

ءسورةأففلرسمفيالسوف!ييتيالادبنجاحعلىاعتمادا...

عمهماابداعبامحملاينتجانفيؤكرثولوخوف!فان،الاهليةوللحراتاع.!بي،صوفلوشو!:ةلو"مالمئلائةتبررالمجموعة!ذهو"ن

أ!لا4!الىوالميل،الفخمةالالريةالفنيةاالصورالىوادل-،الي!و!ة

-و.مةل!مىاةمابةالاجإئجلمحضا

فيخبركفنانأمامنانئمولوخوفطيبرر"!ادىءاالدون"فيرضةلحزاأؤكارهـم،بسطاءكادصوىىازالهولوصوؤطش2ياترواوابطال

!ورةلغنانايعوض،وحريةوباداضة،شيءكلقبلانبطوليالقصصاةحءاجلمنونضا)ـ،م،والعدا)قيأم!هعادةاالىوطهوص،م،وال*رحة

الدون"يتضمنهـ-اا!تيال!عاصفةاللدداميةللا-داثضخهة"اريخية.الدوا!عاىامتأن.ااتباهتمترعيجديدة

.2291عاموا1291عامبين-واتعشرهـدىفي"دىءالهااوجوهـريه-ةاخءطناالىيةالنهافيئ!مميرانالضروريومن

احدهما،مخططينفييبرز"االادىءاللدون"فيوالعملالثابتفمن،ممتانيغهرعمللايعداوت4وهي،الكاتبابداعلطريقة
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يرسةلبورجوا!واالملاكمنادعزز،للثورةالمناوىءوالمعمعو،النضء"وعيةوحدةفيمعطىالمخطلإنهذينكلاولكن،برشخصيوالأخر،لأ/،ريخي،

،ماانعكاسنجددلتانالمتطالرئيسمهيئنتاناللصورووواتان،ةغلاليةالاسو.منعصلةفير

."الهادىءاهـهـوفي))فيالشخصهطالمحططإفيري!نهاميليخوفىطللشابالبالريركيلنموذجوا

لب-!شينص-مكي،!ا-الما،/الاولالاتجاهممثليمن!إكؤضىجرايجورباعدام-الاصةطع!المحططوفي،1لاكسهيخياجهوكط-

سرالح-وقواد،موخوفرإجوالت،كورشونوؤطاخوانالمستغلينو.يةالرواعقدةمعجداالمتلانمةانةاريخ!يةللحقيقةالعهتمةهتاتبالتف

اشعبااهـهـاء،للينءتاوالموالجلادين،الانتراروضباطهالابيضالتري!!المخططوفي،أكسينياموت-خص!المتكلالم!ط!!ي

واضحةوخطتهم،الضمائررويمنالشرؤ،ءالم!حرومين،السوؤهيتيالسوفي-تيللحكمالميالن!والفور،ادبيضالقورأقصركةهزيمة-

ر*جمدواوان،1الثالرالثعبالدماءفييغرؤواانيريدونؤ،م،جلية.لدونلروي

والي-تفبجديدمنالفرصة!يمتلكواوان،الغشيقايقيصريابحكلنظام-يخيموالتارالشخصبماللمحططين-موضوعيةسطورفيكلاالمجلدين

رصمة.بلاالفلاحينوالعمالويمسئغلوا،اللحياةنجراتبجميعطبيصءمنطقيمللبطلالفاجعوالفشل.تمامامتكاملهنفيهايظ!لىان

النتهج!-،ن،برهأررصةالموتحربضدهـ!الثائرالشعبخماضوقد.ومنجز

،أنوشتوكم،وبوتث-ول،*وفبود.!انتوارءضهاللحعنوعبرؤءويهإ"،ك!،الحربؤبلمافترةفيبداءملالاولىالكتبفي

وبوجودكا.،ونئمه!فوي3اليل،اـوميخوكو"لمهارووطالمركزظروؤولوعن،الحياةعنلمحيهوقيءىت،عشرةلسادسةلالسنه

بؤرةفيلمةءعلاانهفيبو./الهادىءللدونالورر،دةايسمة*ن0الاستعمارقيالءربأء!اثوعن،"-ييءووطجري!وريشيابوءن

اةعارض-ناالا*"ا*"يىنالط:في.-نالم!كرينهذينممثليالكاتباهتمامربيعالى16!اعاماكةوبرمناللة"رةزيضمايتنانيالكعلباما

لاصرددرنالن!هبافىاجهـ-نالمعبرالبطل.ؤرةالبهذهفيعيضوللكناللحرباءابة!وا،ا!ا7عاماعظيماواقىوبر،1يروفيراوأيام،1891

.ء-ليكأوؤط،جوريجرءم،عيةالاجالقوىبببناقىقلهين.الكتابمركزيحتلء،هذا-ناللديد!

،نا.الباءلمنزواجهوةصقى،4شبارسنواتؤكمااء-ييخوؤطفحياةالى1891عامئعرؤمن،ألثالت،بللكتالزهـلمةالحدودوأما

ألا!لبكأ،الحربفيثم،ممارالالتءربؤ!رواشةرابههلاكلم!بء،وحبهضى!السوقيية!لكعبالعنيفالا!نفويهيصورو،9191ما!و

ص.للروا/قيالو!هوعيالاساسيرسمولهوهذا-الادببمموتهواخءرا.الجنوبفيللثورةالمناوىءالابيضلح!رسل

((وىءالهاالدون"مناركزاؤكبمايوةهءلمميليخو!طوجريجوريالى91191ربيعمنالقنرةعلىا!رابعاتةاب/-تويالنهايةوفي

ا!-هـاثلال3لانبل،فر-!بالجمبعمناكبرء:ايةمنح4ازبمصنى،البيضأءقوزاقللحرىتالس،حقةالهزيمةعنويحبر،2291عام

بره!!رةهكذاأفهاواء!،دا/4مبيليخوفعنة!هادرا!ا،.نقرباالرواقي.الدونعلىالسوفييتيالحكميطرةلسئيالههاوالنصر

به.مرتطةبأخرىاووالحرب،اانتودةوا،حماريةالاستؤ،لحربنهالصورةهذهوعلى

أؤفء"ميليخو!ءجريجويبرهثلاذنماذافياووةانصاساتها!ا،الت،ببخية!اثالاصهذهوامثال،الاهلميمة

."ال،لمدىءالدون))
!4)-خىومبير!ورىرحى

ء..بطرسبمجمن،اللقريبة،قيالجبؤ!طبرجريالروايةفيوالاحدات

جوافيمنءأوو!ء!ءبىبثهمكلالروابة!ذهفي"ر?ومء"لهيخوف.القوزاقمركزفي؟انتلللاحداثالرئيسيةالاماكنانالا،ومو!مكو

.ددةاقىهـ--والثروةأالحربابأن-الدوناقوزاقيةءيةالصآروا!ء!افى

ا-ي!-قىا9!والظرواةالح!أسالص!عاىنقموأهد44شبا،فسنوات.ءوف!لوالنطوليةالتاديحي!هالروايةمحتوياتفيجداأ-اسهء"

البطريركيةاةالحبنظامبصدقيم!ورونشواوخوف!،1ا.لقوراقبمركزللص!ألةالكبيروالمغزىالا!!يةمنمزيمدأشواوخوفأعطىقد2

.ز)امرهـ-.الواسعةاشت!مبالجمهـيروالانت!راكيةاتورةاطريقعنمابقىالاجت

كروح،القوزاؤ-ةالءصاةخصائهىا!ارىءآمامبوضوحوويرزلهكشفوالاشراكيالثوربم!الاتجاهال!النة-!ب!جما!روتحولي

،زب.،ودج،المحاربفلشرالعلياإفياه"ماو،يركأالحروحب،الاؤداماًلهطراعلتصويرالخاصةالمميزاتيبرروهذأ،لقيوزاقامصالرفي

الابر:لمهكما.والدخهلىعاىالاعمىوا)ءقد،والظلم،الوحنئهيةاله-وةذلك."دىءالهااللدون))فيالطنقي

"هـ!المتداًلتمهيلمتظ!للالت!،يةللرواالاز!،حبةء-ولاللفؤ!ه!الفريدةءراكيةالاشاءهمائهىامنكبيوبهددايقوزاقامت،زوقد

لاءخ!لعاللبثاوحض!ياهدللصفتصوير"ا!هادىءل!دون)ااتفيراكليمفا!وزاقشأهدالطويلةالقيصريةالتواتمجرىقفبما،5ءهانوؤ!م

.-رحبالساإهإغتصالهافياللقوزاقادتاباااتيجريجوريبرءدةارجيال!العدوضد%صلمون4"لمابمقدار-واليإمهينالمخا)-دامان

عف-دالدءويةالممارك"ث-،دروها"يصروالوحنهبقىالظامو،ملامح.ا)ترريةالحركاتوضد،الثمافىأث!با!دنضال!مبرهمداربل

عليها.الواؤررينالاو؟رانيهـ/ناللفلاحينوالقوراقلينالطاحونةفيالهـم،متمءزةخاصةظروف.ؤحهإ"وضوعيناكانوفاللقوراق

الانط:صاعاتهذءزأث!برتحتتتشكل!يليخوؤطجريجوريوصورةالان!انعلي!ماصبرالللذينهبئوالفالبؤسهـذايعرفوالمالغالب

دوح-إبكرةاالسنواتمنذ-فيهيردىالقوزاقيؤمركز.المتخاقضة،الوطنيةالاؤلميةوبينبب"مالعداوةناراشتعلت،وقدالكادحوسيالر

بكثيرالليهصدوحيدلكجانبوالى،والثصجاعة،والاستقامة،1الاقدامالقطوزاقنئعورمنذلكةوىوؤد،"الغرباء"جميعا.القوزاقوغهر

.جبلالىصليمنداولالمةالخ،صةيةاكقابالاراءمن،بت،ثمالثوريةالمبادىءلمقلغلالصعبمنيجعلالذيالطبقيبالتفوق

ألالمللامحومن،مخلمه!بط:-صضهو!و،ءاهرءهـلمببخوؤطوجريربروريقيممةاداةالاهل!يةا!ربلمم!واتفيالقوزاقمنمجمومحةج!لواللذي

.ا)ةالهدوالى)ءقيقةلالىءمس!المونطموص"،صفا""تحددا)نريبطبيعت"الدونفين،13لماولكن،ل(ثورةاوىءالمنالابيضالحرسيدفي

و"-!،وهـورقدة"ضطربقىرواعرذوا)خطيريحساللهانالافوءـذاغاجنةوالم!الملاكضداتسعقدالكادحينا!وزاقنضالفان،/طبقينظام

كلهـلىسلفرةيق!ةوبطررت-دةري9جريجيلومشواوخوؤطقانهدال3الحربالىاضافواؤدا!سالفةالطووففيوالموجهينالرنئمدينانءلى

.ا)حياةفيوطري!"4،وافلاكمصه،رالمنهالساوكهمن.!ا!*يةوخشونة،خاصةصدةاورون.فيالاهلإة

يس!إطعولم،،التض"عبعنانفصلىانهفي.فنحصرءيليخوفومأسهاةانيدئ-فقواهبكلحاولشولوخوفان"دىءالهاالدون"وميزة

اورائو-امع!مكرفيالقهـريةاللظروؤءبرقوةوقعبل،بالثوذةلمهإزجانبيئةفيمفللهيسب!لمالذكماوال!نف،العاديمةفيرالحدةعن

صاالخوالة--لى،فبهوؤ!ال!يا"أرقلمجماوؤوعهوا3ان،الاشرار.الطبقيةالمعارلهابانالةوراق

ا)ضورةوعلى،الشعبعلىللاقىمقاق"ءادلاجزاء-بهصاقاللذيالخاز!الفناءحربكانتولكشها،الحبةأجلمنالاهلية،اللحربتكنلم

العظيمة.الحقيقيةبزعامةالثالرالشعبمعسكر،الرئيسيةالمعسكرات.مناثنينب!ين
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.الموتالىاآإس!ينياقادالنهايةنهايةفياًلحإبفهإفىا،الحالمتوسطفلاحالاجتماعيبوضعهيإليخوؤطوجريجوري

الداخليالعاللمشولوخوفيكتتتصفالعطإمةالفنيةاًلإهارةبهذ.يفصل4الماللكمشعوروللذا،درإوبوعامل،ماللكالوفتنفسفيوهو

السرورعليهمليضفيالفنيةالوهائلجميعيستخهـما*اتبوا،لابطالهعلى،اللدروبعاملوشعولى.البوهـجوازيةبعالمويربطه!التورةعن

والاسى.،واللحب،الاللماو،-لمينتالمسضدويسلر4،اتائرةالبروليتاديامنيرقربه،اللعكس"

ك!،االفنإ"عبيرهفيرائعبمنت!،دالروايةضإالسابعالقسمويفطإح.ضإا!فيليين

وسرعان،والصحةالةوةاليهالعودالمضنيالتقيلاكس!ينياامرضفبعداالطنقيةأ،"كا-بيةبالاراءولبتصد.لقوى"المتعارضالنزعاتوهذه

الانانها.ا،وتالىلقودهاالتيالمحزنةالاحداثبحمياتهالإ"لاعبماالمناضلإنوسن،لمالم-طغيرالطنقياللقطببينوالمذبذبة،اللخاطئة

هيوها،!:بالها"لعرفلأاك!بااسعادةوالاحم!اس،با)سرورمفعمة،الموهـوما!خ!ألي"الثالثالطريق"عنوالبحث،المعاديةللممسرات

وبالاغرا،،الجديدوبروعة،بدونه":بهاتحرإكماالربيعصورةذيخطيميزماهو-البيفنمعولاالحمرمعليساللذي،الثورةفي

فيمسترجحة،بقلقحإولهانظرتلا"!ينوليءلييإن.العالملهاورم.ميليخوفسير

اللطوبل،ابياللضبطريقهاومت!لة،اللصواةلوبحفبفذاكرتهاالمزعجالنخريبشولوخووريفضحللروايةا!نهائيةاللفصولوفي

،لندىباا،بالوابىست،ن،الحديقهإفيرعرعةالمتاتغإاحاشجارو!مود5أكسين!يا-اليهانساناحإب!قدالذيكلاميليخوفجريجوري،لبطله

شيءكل،الماضيةللسنواتالعميقالمجرىمنءتولوداءهاوالطريرقكذللكوءـو،نيهامعلموجميع،أفكارهاجممعنصةفيإلحياةهفقدلت!

بلىونيرصطبغشيءوكل،مثيللهايممبإقللمبدرحةجمهلالهايبدوالبيضعنارتددت":فيمول،لوضعهالمؤلمةبادسإاةفيلمنيعترإوط

بلذةتسئمضع-بلامنالاة-انها.الخريمفشسىئهرلمحقاويف."التلجحفرةفياس!يخكاهكذااطةووهانذا،بالحمرا"همقأولم

.لإسإانالبماعارمةبرغبةسإمراكسمينياان.حإإيا.هاالى/عودوهيانه":امواتالجميعانيدركو،نهاكسيضياإسإيعوددالاناء،

كرهـ4ان.تلمسفينرغبانها.شيءكلإفرىوان،شيءكلبيديهادكدللروبكفي"،دريباجمدالىسيإنردانانمافيدة2"ؤبثقةمنهاشيع

التفاحغصنعلىخررءـاففغطوان،بالندىالمبللةالاورودالعنبب،لقربركبنيهعلمىطويرلملاوركع،الرطبمرالأصبال!نالهمبرةكنمةعلى

/الانقاضوسطتسيإرانوأريد،الملمإ"رإالمخملي،الفاتحالرمادجم!حاجةفيرفيالانوهو،ءصمتفيالماامحرآ،رأل!."طنإمظإ:االعبرمن

ووةالووراءارو-الىطريقبلاالوحلفيتمنضءيوان،واللخرائب."امواتاكالوا!اللجهـيم،يهعجلانالى

الءقلهـابمنونإصباءهـاميمةاالقصهإ.لخيرحيث،الواسعة!ذللك.ومميزةكبيرةءا"قي".لميخوهـمكوناتجررجوريصورةفي

."..البعبدةالشتويم!التطورخطوات-شكبلا-يع!!لاميليخوك!ديهو/معاللذيالزق

هفانالمتقنالرفيعب!4ووةايعرضاننتولوخي!طاستطاعلقداشب،ءمنمكونةجريجورجموصفاتلان،القوزاقجميعفيالجارية

منعضيةوحدةفي،،ومسراته،وجمالله،الساطعبنوره،الربيءالا!انحظ،انعليممناحزناحظهمن،الاجتماعيةلسمانهاخرى

اكسين!يا.مزاجخلال.الثورةالىطريقهالواجدغير

عنمنعزلانسانصورة-اللكالبيدإكدكما-ميليخورإفصورة

3سينياما.اخرهـ*هداالكالبيصورالسإ،بعالفصلهذاوءفياللكالمحيهإالقوةنفسهفيواجدغير،اقتوريالواقعومن،الشعب

فقد،.هايتهانها"ؤلمبوضوحيعرطإوهو،جريجوريويدؤنها،إتموت.الخلقيةالأساةيحمملانمنلهمفرولا،اسهلميماالطريقلليختار

نا،فريدةلصورةوصفااكسيإنيادفنفيفان.طبقهإفاجعةاصلمقييعرضه،1جديدةحإ-اةلنناءا)نتمعبعنهذاجريجوريوانفصال

منيوملصبماحالساطعاضوءافي،1الرل!،ةمنقر!بارريرجنهـازتهاالرمزيةالمميزاتبوضوحلحملالت!ميليحوفاحلامفيتممولوخوفىط

الصببف.اياملغاراتمعرضا،،نبسطاواسعاسهلاحلمهفييرىجريجوري"ةلله

نفسرإالروايةهـنالاولىالمقطوعةفي!دمشو)و"وفانومعورو"،فة،بطإمنالطإوليندفعماكإانومن،ال!صكريرةالفرق

هـوألانالوضوعانالا،بالسروروالاحهاس،اللطبيميةال!ورةالركابفيرجا4وضعوبفوة،السرجحزامعندانهلذكرحينئذ،طويله

جريجورفيلمشاعرالمنطئومةللافتتاحإطإالطبيعيالمنظرلتصويرالوسيلةالخجلفيغأرقوهواللحصانعندوثب،تحتهالسرجوزحف،الايسر

الحزيرمة:مفاإجئهإ،جابةسمعالوقتذللكوفي.السرجحزامليضي!ق،1والخوف

حرارةمناقوى،لادحةريحتثور،نيال!خالض:1بفي"الىنسيرالمسكريةوال!روة،برمصرعةشددعالخيلسنابكوفعقعة

با)شيبالمفطىجريجوريرأسفضضتانهافيهاماواجمل،الشمس."..بدونهالهجوم

كاننوكما،الليجا"!وجههعلى3?وبوؤف3فيوانحدرت،اللكثيف،المطلقالافلاسعنميليخوف!صورةفيشولوصوفي!ةط)وهكذا

ص!ءك!!م!ههـهالفاجعوالموت،التحيزيظهـر،الثورةفي"التالثالطهـيق))خ!وص
الثالر.اثعبعنالمنفصلللانسه،ن

شولوخو!رس!التياكسبينياصورةنوالروايةكلوعبو

!ىلخاو*!ق،دبحيث،.للعمقاإبذللكان!اجا.اخرالعالياالادبي!ر!و!م.فافقةبمهاوة
الشعطإ.رنإنإظالسسطةالفلاحةاللزوجةلميالداخالعالمعلىدطلع :ئثىئوف!اراهـمولاللقويةبالمشاعرغنمةذللكمنبالرغم،وهيمعقدةهـعة!ا!

!ععاع!خامى،،"*-را!لممطيالسانوزواج،ءصعبةطؤلة،محزنكذ!كاكسيني!او-ط.ال!فة

للخ!اق!قت.،ممتاؤةعةض.الشعبمنامرأةعلىكثيراالمادةفيكانالمحزنحطهالكنلحبهلا

ا!معارممئ!د?ساخئهسظهفبهبهركزتللقد.حيالهاكليسقرق،عظيمللجريجوريوحبها

صديثانمصعدانءا+ة؟لغئرظيفوناتواهـيق،الامينالرفيقهـهي.حياتهافياشراؤ،اكأوكانماكل

ء6395.ت5،1?-?ا!يبمساياىلمضا17كلتحتملولم،ب(تهمتاعبكلتشاطرهللمانها،لجريجورك!الح!م
سصطرإرنإارإ،1)رربرءطإبذلمناكثربل،فحسبالمراوغموقفهعنالناشئةالمرارة،كل،5الاهانات

19797:!سطإطإإلرممد!،رجما!الريه!فمطإ.المشئومةميليخوفلاخطاءالدقيقبالمعنىضحيهإصارتذلك

-317،ا5اه+ه+إا!،مام*تستطعللمدللكومع،المحزنحظهجريجوري.لشاطراكسينياان

ص!ثمطضإطاإ!"لمكلرإرإ،+ه"ء!اء3كار"545ءلممحانعلىقادرالجريجوريحبهايكنولم،الحياةفيطريقهاتجدان

."غزىداتاومهمةحيازها/جعلوان،الحقيقيةالسعادة*لمنحها
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ولمفتقشولوخوف.اللجوانبعتبدةصورفيمرلممومميفوكيوكونهالسماءفوقهفرأى،ارأسهرفعلقد،مزعجحلممنللؤهمسشيقظا

،وحقدءاللجهاتةوطاقاته،الداخليةو/اشوا!ه،5للحياةحبهالىالنظر."المتألقالفاتناللقاتمالشمسو/قرص،السوداء

البياضالى..الاعداءالىنظرةاية":الاعداءعلىلهمثيللا!الدكلب

.قولهكذا"إ!صلبة3قبضةعنديتجدالناصعالبتطنثتصوير

للمزرعة،رئيسالىالروا،يةنهايةفييتحولانتماماالطبيعيومن

.المنتصرةالسؤفيبيةللسلطةكرئيسلهايتقدموانسللر،ايةالمركرديناللبطلين-واكسينيا،جريجوريجانبالى

اللقوزافى؟لانحيازمدءرةقوةميليخوفجريجوريتعبيرفيكانواذامكانة"اللهادىءالدون"للشخصياتاللكثيرةالصور!رضفيفان

تجسييداالعكسعلىكوشيمفويفيدان،الرجعيةوالطبقةللملاكتصورهـ3الذين-البلشفيك-الثالرالشعبممثلويحتلها،هامة

نهايةفيسادتالتي،الصحيحةالديمقراطيةالتوريةللمبادىء،شتوكمانواللبراد،جارانجالحداد:العمالبينهمومن،الرواية

السوفبييتيم،مالحكمنحوالاؤجىاهفي،قهاطروشقت،القوزاقبينالنهاياتبالاخلاصلصهفهموالرواية.بوجودكاوالعاملة،اكوتلياروفوالميكانيكي

الاشتراكية.الىوالاتجاهباسم،بانفسهـم!لتضحيةوالاستعداد،الشعبلقضيةلهحدلاالذي

وفيدور.دودتيلكوفالقوزاقؤروةقائدعنهايعبرالمبادىءهذهبالقوةمبالشعور،العلياالاخلاقيةوالقيم،للمجتمعالعظيمةالمثل

السوفيين!يةلل!سلطةا؟يدينااثبانالفكر،قدةمنواحدرودتيلكوفبوجودكا.وآنا،بونتشوكحبيخنميزالحكمةوتمام،،والنطامالكبيرة

حرببيا،ومندوبا،التوريةالحربللجنةرئيساكانانه.الدونفيشولوخو!!انفيبسدوالابطالهؤلاءنصويرفيخاصيةواهم

اهـد،ن"منالثانياللكتابوفي.الشوفييتيالدونلجيثىوقائداالتعليماجلمناللعنيفونضاللهموصبرهمجلدهمالىبالاشارةاهتم

"الدونفيلنشاطه-لبودتيلكوفصورةشولوخوفيرسم"الهادىءفيوالمثاني.للشعباللثوريةالترببةاجلمنو،5للجماهيرالسيماسي

البيض.الجلادينبيدوموتهالعملهومثاليةوالاكأر،جوري4جرمعجارانجاحاديثالفكرةهذه

وقد،الاجفيةاللمغاتمنكثيرالىمترجم"الهادىءالدون"وفكماالمعنيونالشيوعيونوأ،ثننوكمانمفيكيالبرنلللمرشدالارومي

للواقعية"الرأ؟عةالتحفعدادالى/نتميوهو،ضخماعالمياتقديرازالالقادةوامثال،للشعبالمضيئةالامانيعنالمعبرينامثالالرواية

الاشتراكية..للجماهيرالمعلمين

عن"الهادىءالدون"روايةفييتحهـثشولوخوفكانداو/1كوشيفوي،ميخائيلتصويرفبمالنجاحاكبرشولوخوف!نجحوللقد.

الدونقوزاق.لغلبوكيف،الحربؤضرةومن،الثورةمنالاولىالمرحلة،الاصيلا!قوزافيم!يليخوفجريجوريقرينهمنبهقربنجاحا

يصور"ال!راءالارضاسمعلاح"روايةفي!انه،الرجعيةباطلعلى.نتارسكمزرعةفيمعاوجريجوريهوترعرعفانه،منشئهمنلرغمبا

اوسائلابتعميمالقريةفيالاثتراكيةوبناءالاشتراًكيا)تحولمرحلةتنولوخوفطقادنولقدتماما.مختلفطريقفيكوشصيفويمماسارذللكومع

التعاونهبئ.انكوشيفويجريجوريويقولمباثرة،بطريقةوميليخوفكوشيفويبين

طريقهـم"انالبدايةمنذواضحاكانالذينالناسهؤلاءالىينتهى

ابراهيمرصواط(الروسيةءن).البينالحسدبشعورهذاعنيتحدثوهو"نهايتهمالى!اشرةيتجه
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