
!صم.!ضلرا!صالمحروضيوصضصا
سرسش

لممصمدااخقدمجمود
مه

دد!!ردالمج!لمحر

اللهند"))علىهـآير4واستذر،بالسفريفكروبدأاللعطالمقىسمئمباب"محلةمن223-82المرفمةالدارفي،)1(بغدادفي

اللعتمابفىالكليةفيا!ربيةواللمقارسبقىامدفساحس!ينخا!4إن3دقد،نفسه!الكيلانيالقادرعبد)اللشيغألحضرةالمقارلمة"النتميخ

اللدكن.-ابادحي!رلنظامالتابعة"عانة))مناليهاانتقلت،الوسظىالطبقةمندينيةأسةأقامت

لص11سافراذ9191-1891ءام-الراجحفي-سفرهوقع.إ(وريدبيت""بهنارتكلرفكانتآنابعداًلمدرىربآلوعرمت

آبراهيمآلسيدعندونزلابومنيفبلعآلباخرةركبومنهاالبصرةطابعلهاقبورثلاثةبغدادافيالاسرةتسكنهالت!االلداروتضم

النؤمب..اللقد-4

التناقضوىن،"السنةصواني"لاأو"أشهراإ)اللهندفيأؤامهذهأفرادأحد-اللففنماحعبدالسيدبنأحمدالسيدوكان

طلافصعللهندةفيوكانت،فكرهوأثارقظره-لفتماأهمانطبقيالوقتافحب-واماما"خانةاللحيدر"جامعفي!دوسا-ةالاس

.السيادةولىلاستقلالنفسهاتعداذواضراباتءمالليةحر،ات...خلفهب!ماثةعرفوقد.القادرعبدالنسيختجامع-نفسه

وا)شعراءوالخطباء،تغليبغدادوجد.291عاممنهاعادوحين...غضبهكبتعلى-الرقيقحس!4ءنالرغمعلى-وقددا.نه

"ركزاخانةاللحي!رجامعوكان،الانكل!زعلىللثورةيعدون،الكتابم1091-11-ءاور9121"عاممنرجب92الائ!ينليلةوفي

ثمقليلاامحمورلبث.الوطنيةوالمظاهراتالجماهيريةللاجنماعاتصبيحةوفي.مشانالحاجبنت"عوا!"صمد11اللشدتروج

"آلاوقات"جريدةيراسلكانرجلمنوجهي!-اللحركةآلىانتمى3.91طرس؟االواقع1321صفرمنخاون16لمرالثلاثاءيوم

.لتذورةاالىينضمن2البصرية.)؟(محمودالبكلوللدهمارزقا

يكونوقد،يواصلللم؟لكنوالظزرانمالفالى!طبهفيرعاال!قهآثارهء"ركممااللكضروفيهاالبيئةهذهفيم!مودنما

نلحألايجب-حللأيعلى-انناالا،واصتسببءنأكأرللهذاشكان.شديدطبقي؟قناقضفيهامماوكان،الدهفةالنغمىفي

ق-صديكنلملانهاكثيرا5عمرمناللعهدهذامنلم(الوصنية"علىجمكتبةمكضيتهوكالنت،البيتفيالابنهطبيعياامدر!ماأحمدالسبد

انه.ويكفي،تتجادبهكالتوالظروافالاهـواءولان،شيءعلىاستقرجاءعافيلأكلفأةادالبيتفي"أبيهمنالابناًفادوكما،لهطبيعية

..-...1...100-.01..:السيديقعدوحيث؟المكنبةءوصيثللتدريمسيقعدحيثخانةالحيدر

حسي!ن،امتئال!خرلم!رهمإ"إ"سعىاسرقضبدلصئالعيااختلالثيةتجربدهكيئ.الآلوسيشكريمحمود

أءت!نالسلطانيةالمدرسةا!ءمهارسميةمد-سةالشيخبابفيوكانت

لههقالةمنعدديخلويكادولا،كأيرا"اللشرق!!فيئفيص-معهوكان.ا!اسنةصاليالاولالصففيمحم!ددخلها

فيفهها.السياسةيمسولم...،المجتمعأ!الاخلاقأواودينفييتلقى.القزازالجبارع!وابراهيمجدوعاللهعبد-معه

كبيراامرهايرىالهوعلىبنفسهأئقتهاعلىيدلوكان،ولئرهاخيرهامنمرموقةب!كألةمحمودويتمتع/،التركيةباللغةالدووسالتلاكليرذ

عربيةوعبارةلغويةثر،ةآسلوبهفيونلاحظ.وأ!ةالرذاوكلاعه1791-1691عامصتىالممرلةفياروء،قد.(لاألتنالت)التفوقي

غيرنفىذاتعضويةوحدةإبهاتكونحسنةلمقالةوحبكةجبة.اللدلىاسةمتعطلتبغدادالانكليزدخلحين

.والاملاءالنحوفيبينخ!منيسلمولم-طويلللهندسةىورة"منها،دئر!اتالانكليزيالاحثلالعهدفيوألسست

رر!د-!بما/!ر!ر6؟ةارقر!والى،ار!الاتهذهالىءةمرة!3،نخلالهايتقاضىالتلميذكان،أشهرستةفيهااللدهـاسةتتوررق

الرهـنعبدلهتوسطثم.!ملغ!برمنمدة-الهندمنعادأنس!!جمنهاالثانجةالظوهـةإمحموددصل.الضهرفيشلىوبية02

فيط!بعةكا!وظيفةعلىلهو!لالسويديآلررىاوىرير!وقبماالحا!عهدفيوذلكالهنديةفيالريادارةفيوعين1891

برا.نب.291سنةمنالا،لكانونافيفباشر،اللداخليةوزارة"الجورجيةة)منطقةوفيا،رتقىصيون2زءوىت!راورالي

ألاولكانونافيروبكأ.16الىرفعثم،روبية.15)قدرهشهري..آءوبالمهنسىبرئاسة

.2291!منةمنالااولكانونافير!بية.17الىواا؟91سنةمن.أش!رستةبعداستقاللكنهو،لىولمرءة.؟ايتقاضىكمان

فتبم"العرب"دجريدةخلفا"اللعراق"جريدةوصدرتبالقراءةالفراغملءعنباخا،عملأووظيفةغيرمنبقيانهويبدإث

آلسهاسةانكلبئريةوهي(1338رف،ن12).291حزيران1.شيءوبكلبلادهعليهاالنياًاسهثةبالحالوالتفكيروال*ةابة

فيها.أحمدمحمودوكتب.وأدبيةاجتماعيةللقضاياتعرضولدنها
أخى!د...أحممهـدحمحمموددر،السبيهةفيمهـحسادلىناأهم(1)

***حهسمين،افىأل!قزالابرأه!يم،جدما!عألملهعهـبد،أحسدق!لؤه،أهـزاقاعبد

!نالاكتارالى6أ،الصخبالىوميللامحموداانو.مععبدالفتماح،.إش!ليلىج!ر،علي!صهطفى،ص!دقيب!رعوئي،،لالرص

المثقفالشباب1،أنموذجهملهمحابامنفليلعددلهكان،الاصدقاءمصفي!أصدقللؤه،اللرسميلةواضبار.ده.0.شاؤاولأنور،ابراهيم

وعوني(القديمصديقه)جدوعاللهلاعبدأفيهم،النشطالمسئنوكأبلىهـجلاتسصهحف..أالهعصروجمرإئد..("ا)سحكيمزينبمكل)

..ا!ذتماحوسليمصمدفيبكر.ح!يهنههفيمكنهاجد!االمكما!ىلسنشير

ودمحمىوكان،الابتدائيةالمعليهيندارفياميداا.أعوليكان.الاضرسنشاختلف.نفسهمهـحمودمخلفاتمقأعةقصاعن21)

مصطفىعرف(.291عام)زوهـاتهاحدىوفي،ذائراعليهيتردد.الميلادتاريخفي
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مراميهامنويوة،ءالتتسحلىامفتؤرايراهماأغراضهامنويشرح.)3!بطيرفائيلعرفكما(اراللىفيزلميذوهو)علي

تغييرمنفيهاأصرث!ماويروي،صاحاير4الى?"،جااهيرماأحدبيتفي)؟(حالالرص-بنعرفؤ!س!هاالسثةهدهفيو

.)7(((ز!أووحسينلممحمودبينالصاة.و؟وطدق.(سعيا!لوءوسى)أصدقائه

وقد،قصيرةمنأطولهيبقصةالناسعلىمحمودطلعلقدوأكثر،طوبلااقئونويرتضيراكنريرلمتهوناانو3و،وعونياللهعبدثم

قص!ةأول.لكونوقد.صقحة09ار،ناهزتفقد،ر!ايةسماهاناصرءقهىفيأوخانةلموالحببجا،معلمحمودغرةقىفيلىال!اءيقعما

لقصةارائد)لقب-ولليهااوبما-بهااس!نحقجمؤلفهاانو،عراقية.الشرقياللبابفيأوبالصالحية

./)8(إ(اللحديثةالعراقيةوكانألمانيافيدرس،(لعراقتاريحافيحدثالرحال،حسبن

امتيةصاحبالاعظمينعمانالسيدفضلعلىالنصمنبدولاكان،أقتصاديأسطساعلىالقائمةالاصلاح!بةالآطاءمنجداقريبا

ومعو"الرواية،)"لهونشرمرمودا""جعاذ،ببغدادالعربيةامتأ-المحطالثور/اتثشه!الاولىالعالمية1الحربابانألمانيافي

الرحالحسينيقولأنجدامنا!باوكان.نفقتهعلى)9(بمصرفأصبجالعراقالىعادثم..ا.للغاتعدةيجيدوكان،اللهدنةبعد

/الروائيللفناأهمية-يذكرفصهـا-ةفيمر.الرأوايةانقديمفيكامة.التقمميينطليعةهات!هـئرة-5الثم!بابمن"جموعةحوللهاالتفاةنو

ناالحقوايمسرنيوفرر)):ره15مففيالعرافىلتخلفبأسفو،طويلاآرائهالىصعى3والاعجابعايةبحسينمحمودأعجب

وحداثهـةسنهصغرمعلملمالمدرسآل1محمودالسيد)صديقيرأيت!طالعربيةالمكتباتتص!ره"(جادةقراءاتذللكالىيضيفن13و

"طافحسبالاشتغالفياابرام!إةالكشاب-1بفنئهوابتطعهدههـن،ترريةوالىالتجدبيرقىالا-اءوإبالافك(ويخنصلمماوغيرهامصر

إشبالك!اونيشجعالكرامالقراء.بأنوطيدالأمليى...إوالاستعدادنسبهـليوآثار،وغيرهمظ!رلالسماع"ل"المقتطف"زنشرهماذافى

يلتفت!اولاالطرفاإغفوأوان،العملتحوينحوأنعلىويحثوز4فيسهكتبشء،شوبرناردآراءمنولوررسىسدمةنقلهوما،شميل

الراقيةاياتال!هالىونسبتهاضعهاووالروايةأسلوبلىاً(كذا)داد!نونظريةفزعتهافيالثوربةالكتبيقرأكانلأللقد.حدادنقولا

."...فقط،جالهامنوضعتابريالغايةاالىبلذللكوغيروجدانهفيالكامنةالقديمةالةتمافةؤوةوظ،رت"ا/ميناقاسمومؤللفات

"العراةالقصةنشأةتاريخفيخطيرةأدبيةوثيقةالمقدمةوالآخف-المعركةوكاز!.اًلجبىبررةاللفكرطلائعتكافحكاللحةطنالبل

اررنجثة.ؤهـحبازارةهذهزلكزغلبثم-(رةاتلكهذهزغلب،بنهماعامضة

بومبي،فيحوادثها،زقع"الزواجسبيلفي"الضهش!رأثم.أء("وحينجنببنالهزبمةزتوقع"،بالضعفشاعرة

حاول؟لموللفولكن،لقديمةاالحكاياتألى0آقربهيكاهافيوهي4نذتثيئاعميق113!قدلان(تجفاالصاعيكونأنمنبدولا

يمكن/أشياءللقارىءيرويأىوحاولالحكايةمس!نوىعنيرتفعانتحقبقوسبلالحقيقةعنيبحثواللشاب،هزارقويوالجديد

و!فابو!يفوصفهـ2!اعنمجردةا!-ادؤةيتركولم،ز!عأن.مصائبهمامنالشرقيةوالشعوبالعرببمالشعبوانقاذالعدالة

رنالقىقصصمن)حديثةلقصةناجحامدخلايكونلانمعداجدا.سنتانلعلهامدةدلكعلىظلللقد

قديما،تراهكدناالذي،اللمغزىيدعولم.(الإودلأربيمحشرالتاسع***

لحاضراهذالخدمةوبمعىحاضرهمنينطلقكانلانه،قدههءلىئلأ،امن-القديمةصبةالمكادمانهمنالرغمعلى-محمودوكان

بغدادفيرأىأولحقامآلما!انانهمنابدولا،بانسانهوالنهوضقرأههـاانهمنبدا؟لا،القصصقراءةمنكثراواينالكلالعراقيين

الخاز!قىوتلخص.حقيقتهمفيأثساًفاليسواأنئرافمنالهندوفيالقصصكلقراانهفيشكولا،سيء2كليقرألانهلامراًأول

هولهاالاولالمغزىانعلىوتدل"الروااًية"منالاكبرالجافبقرأوانه،)6(مؤلفةأؤروتهـجمةوالشاممصرمنالعراق/الىاشدةالوأ

حريرلننهاواعمادةعنهاالظلمرفعالىالشرقيينودحعوةالمراةاًنصا!.التركيةباللغةقليلغير

ادها.ا)عراقبفراغوأحسالارببىالنوعهذاهمية2احمدمحمودقدر

العرافى.في"المستنيرةلطبقةاأفهارمنكثيراًفيهاانوأنطريقا"ؤبئلهيس!أنيستطعبأنهكذلكأحسولعله،منه

"خلقثهلممنوكان،الاسواقالى"الز،اجسبيلفي"صدرتاهتمامفييدالرحاللحسينزكون،قد.اسمافيهلهيجعل

،)09(لهوالايةيكتبءمااًلحديثالمدرسىآلم!بةودالسيدعرففقد.الاقل1في-اياهاباطرائهالقصةاولةبمزامحمود

الروايه+!مها-لاالكاثرةالكنرةلانائجهالراالسوقتجدللمهذاومعأطرافا4صديهالىونقلومجتمعهدبه/1فياللقصةهكانةوعرفالغرب

أحمد0محموديكونمنتدريولا4بيتميزماراًىوقد-واله.و"فديرهاًعجابه"ملنلحديثهامن

يكنولم،)11(الر،ايةعنعسجلةمعاصرةباراءنعتفطولاقديكونأنمنبدلا-طماحومنللغولىبةمقدرةمنمرمودصديقه

القصة.كابةالىدفعه

علي.مصطفى)7(لسبفي"قصتهللعراثطقيدمادعمل!بةخطوةمحمودخطا

ا!هيهنحسم-نالقهادرع!بدحمماولا.لمخيالا/لوسميبمقلاءاتمكبرةولا)8(التعاريخهذايكونأنوطبيعي.ا؟91عاممنرسما%ول"الزواج

صمعنيجعلهاأن،1الهحديرثإال!عنرلمقو؟الادبفيالعصلص"كتلابهفيواختياررخ!ميمواالنهنفكيرفيالمؤلفاستعرقهالواريحسبقتهقد

دلا،(36-34صألايطفليبعةبانيايوحيكاماائيةالبلاولاتالمط."التبييضواالتسويد"والكتابةفيثمللمغزىوالتنبهاللحادثة

وبىء،يماقجهضي-لكاءصسلنالكل!يللتيا1"ا!،قاظجة"ي!ةأبالرواكذلوةءبى..العزموالقوةواالجدمظا!ر"محمودحدجمثفيتبد!كالت

رحكلاثلهـاتنص!ائححانها،قهصهإصستلانه!ا9191سهنةالدبحرةفيب!،هائماكاناًلت!أ..مؤلفاتهوبكررواياقهاولىبالبحثوليننناحين

بةابأاف!لهبدا11ازوحيارالمكواساطلدفياخلاقيةوعظاتواضيحبخطكتبهاوقدمسودتهامتأبطاينفكلاوكان،الهباماشد

نعتهقد!...الرلئدهوأحمدا!حصردن11سكللىالاجماعقلموقدالجهأوحتهاالتيواللبواعثافعالدكوعنعنه!يتحدثينفكولاجميل

"%الاالام"سرألدةالهاصصافيوحتى.!صتهصابهل!ىنمفسهخلو!سىبذ/لك

.186صكقالي"قيكذلكالهـخلأبلملىونهعته(62191ممعنةاك02)..591االشانىزرهـين18،،ايىالاجماصهسدى"!لحق(3)

انهه228اكمينحسنالرألقهـاءجدلدكر-اككلهليمصطفى!!)القلم"ىابهفل!المصوؤ*هتهبدءاحهمدأصحهمودصف14،)

-؟فههمارس-نجملمبولف،!حمدوتابعه،بغدادفيطبع!لل.02!اسمحنة2ك15بتارالثخ،2-02،(المكسو"ر

.خئرون71اوالاححهـدقالم/،االلهعمبد،يكلوني(1.).27الطلائع،8،خل.لهدج!لالحمأحمدلمنحهـمودينهظر(5)

،2سن34ص\،07؟لالسداد9،11صرافللاجريدة/لخظر!11)كبىفضلىببغدادالعصريةالمكتبةصياحبحهلميلمحهمود(6)

.2291آب011..قراءتهاولهشهحيرالقحصهذهاستحيهرادنن
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ابطال.فهيالثمانيالفصصامالا0)17(ذلكهـونحالتالقاكسمةصثوسءابانالهدامحياباثكءممتؤاالمؤلل!كائواذا.ولد!(.لن!

،الز؟اجسبيلف!،الهائلاللصودا،!قبوراسكانبين،الخمرةعسلىكافتانها:قالبص/،ذلكعنكفكانه،صمورءو،بعيد

.سوداءصحيفة،اللقومناصح،الضعيفقصة،حكايةمنسطران)12("الكئيرةالانتقاداتسببت"لهيئةاتلكانوا"شوشةهينة"

بهارادالاوللكتابهتلخيصهناالواردة"الزواجسنيلفي"فيحريتهاالمرأةمنحالىالدمموةفيصعيرةقصةفتنرت9):.قالثم

لمىنه،يستطعفلم"اكثيرةاالانتقاداتسبب)ءمئا!قصةتخاليصالىالاسلوبركاكةرغمالمطبومحةالنسخوانتشرت،إلصالحألروجاتتيار

لطويلة.ملخصادستل!صيرةاالقصةانيدر.)13(،،اللفصولونفكك

فنيل)اللقصيرةالقصةفنف!رىاللباقيمةا!بعا!قصص،وتقرأالقصهوان،الجكليد"للابتكار11ويقمديقمللماقاللصانومع

وحليبيزحف،نشأتهآولفيو.الف!ا،مولدهفي(اللقصةعهلىأدلاولا،أمحروانمايفترللمالشاب!المؤللضمان،ذمالقيت

.من.صضعبينالارضضلىيزحفولكنه،فمهمنبيل"اوجدانية))ابخنماعيهغواميةللإايقل"الصعفاءمصير))كهبنهمناصاره

ب،ت،دنياالجنعالمف!-ب!يمدولمالمو!فسوافع،اطاروفيا!ناكىبممرالاعتمادبمطبعةببغدادالمصريةالمكتبةبنفقةطبعتس(ممرامية

السلاطين.بكحسينالابيالحرالى"صاحبهاوأهداهام؟291-!0131سنة

الرذائلفبذالىقومهبني!لكوة:صريحاضحواهدفوللموللفنفسسيتسوقنيكانتطالما":فيهاجاءمقدمةوكتب"الرحال

التشا؟مصفةغلبتوقد..صائبغيروتقليدوجمودوكسلخمرمن..صعوبةمنالامرفيلماوأحجمأ،ترددكنتولكنيالر،اياتلكتا،بة

قوههفيغربةإيشعصقافطيائسشعابغيرفيهنرىلعدفلمعليهمنخيروللملهاالعراقيينوطنيلبنيأخرجهااياتيد!اثانيوهذه

فأخرمنالوطنعليهاماالىذلكيعزىوقد.مضطهدخائببانهويحس.،،الاولى

بعضتصيبالتى"اًل!أبةةءحالاتمنحالةيكلنانفيهالاولىانالاقصصواثرالحايةآثارفيهافنرى"الضعفاءمصير"نقرأ

ولادفىشبمءلاقلبالارهاقتحسلتياالاعصابواجداالمرهفةالنفوسالىويل!المصادفاتيختلقمبت!ئهاقىالماالمزلفان.المغاعرات

"ابطال"لسانعلمسكلاههسافىقد.محمودكانواذا.مناسبةمريحاتدخلاويتدخل،المتباعدةقصتهأجزاءبينليصلالخو(رق

.القارىءيخدعبحيثوالدهاءالقوةامنيكنلمفنهفان"دواياته"0الشخوصإحدأوحكيمأوخطيب!نه

وبعهلمعهىف!،النينظقصمصهفيفياولدص!بحهاطانيوميةلمسوافبئح!انهفياذالحيانيلبمفصر-يخرجأنامشطاعواقليلاتقدم-ونحيرهسهذامعولكنه

اتياللازمةولثواومعاعروهوعار!هالحميمونعدقا؟هالنارواهرق!!حا!سادثالا!،لواوو-ءامنبمحا!لاتالحكا،يةجومن-الامهـان

؟كسر":مناس!بةكيروفيمناسبةفيروددهافظللسافهمن/استحكمتليدكيةاالاجتماعيةالحياةمنجافبالناووصف(بغداد)العرافى

فانت،تمرد،تمرد،تمردثم،المسودالقرطاسيدرمنواهـم،ارلممثةرورخلذياائرر!يهاينتالعحةمادةيكونأنيمكئممافيها

.!18("المحطهذااهلأيينلاي،ا!طهذافيزلتلاتنزلاتىلحديثنةاالقعةعأمرمنانهالىزياثةالحديتالعراي

...الارضاالىالحادثة

تخدممجديةعمليةبناءة،افكارالىرفاقهفيسو.السوادويتركز

راقنا0وقد"لحزنا"فاضلقد.91(للستبيبفلاوالانسانالوطن.والمنو!جالحوادمن!اضىعناصرالناشيالموللضوفروقد

وهعا!مطولباسهسيما.وعلى!مليهااًصدقوءور20النكباتصفحاتعلىواثقلىاًلسجناللضعظهمعررات:للقصةاالأكاسيةالفكرةان

للسانه.!لىىهىكما...لمؤلفاان.الضاصحابوهم!ؤفرنانهم1،جريمةيوسببللغير

وهمو،المظلوميننصرةفيالتلخصالحياةفيرسالةلهانكشكل

وص!مناأئتىإلمزلمكمافتفيقروحمثلابكابلحمهوثعا.ويجرظهانامولك!ائتلقاسيهينتهيقدااالسواد"صاللحفييسيرالتار!اى!بهرىالمستقبلمنمتفلأقل

بينقخرجهااذالقريبالمسعتقبلفيذلكمننتمفىانواملنا،كلهالها."..ا.أمورأوتحدث،ايامستأتي:"ا!ظم

."اللهشاءان-كبيرمجلد!تيالىالمؤلفأولبالاعواىالى"الضعفاءمصير"صدرت

اً.(م:إ،العرالى"!التالصحف1عنهاورتحدثت،ل؟ا(عنهاالاعلان

علىلعل-حرح!لواياقهان"اوبولمجلدلنكبائتلكبيرفنبمختلفاىلوص!عنلطنااكبروفالت."النشيطكاتبهاعلىفنثني..بالمطالعةجديرةالر2واية"

الكبير.المجلديمثلىماخيرالمطبو!ةالنكباتورحسنةونتإئجساميةصرامذاتاللفيناها...":"الزفنقة"

الكتابهذايعمرولم.آخرقابالمتيدالمجلد!وضصدرروحعنفيهاوتكيلم،اياكم!وافيالغربيينحنواصاحبهافيها

بابهفيمبتكر،آحرنهجهلىجاءويانماالقصصيالنهجعلىالجديد..ا(له"...ح!وثهانشفياللعرلأفيالابخمابم

حميملهوصديقا*لفبيناللمتبادلةالرسائلنهجهو،"بلادء"وفيفصا..فصةتتر":نفسهعن-بعدفيما-المؤلفوقال

به.صلةاش!مومناصدقائهأعزمنعنظلهمافيادثم"وعيوا،لنقائصهونقداللمجتمعاصلاحاه!سبه

وفيمحمودكيانعلى"السواد"سيطرةمدىلرسائلاهذ؟تريناالاسلوبركاكةرغم...؟لمطبوعهالتسخ(وانتشرت"؟الاولىقصته

للتخفيفلصحابا،يبذلهالذيالجهدوترينا،يصدرويولىدماكل.)16(ا،اللفصولوتفص

والثقةلتفا؟لوااتطمأفينةالىاعادتهفيدالجد.نقلااعلىلعملواعنهكتابيمرفيلحوائل!العوائقامناماههمحمودرأىمماالرغموعلى

الطبقةوعقلالعصرثقافةمن،بالذاتقروباتريناثم،بالانسانالثالثكتابهفبممنهاثمانيضم"صغيرةووايات"مبعدةارثفهما

.وا!بارالاسجابباجديراهروهي-المستنمرة!،لزامبنفقة؟13.-2291،المعاهدهطبعة،لقاهرةا-"النكبات1"

محمودالسيدبقلمالمتقابلةالسهام":مو"لجديدالكتاباهذاانيطمعد؟لمولفوكان.ببغدادالعصريةالمكتبةصاحبحلميمحمود

لظروفاولكنكلهالهاوضمهالتياوموا!هاياتها(بروا"النكبات"تظهر

عهـدد."الاضيههرة1الهـشنداإالنكبياتا-ا،حممدمحمود-17

802الاسلوبيوإالفلكرة2!ور-سدومد"ودانددكهـتورأ.ى33:مر،النكبكإتا!مدمحمرد(21)

لهانثكل/ولا؟اللهتم!حاع/أ":االلنكبكأقب!ل!فىكراحممهـداسمودكتب.927اللطلائع،إ؟خاللدج!لار-أصمهد.محمورو!13)

!صودكتهببين2ععى!ختالىات-اللهنكلببأثوعيد،"لإسمبهداك!تابا.ع55للمددا،"لع!اقال!جريدةتنظر(1،)

.هذاسإشيءمل!مناالىييصلراللغ"اكعظممهـة":لاورللىاكانشر،هاللزاننه555،5ا!حدد،؟(لللأراق"!15)

.46اللنكبلك-ع!مود-155.18سمهـخدتاهـات-الندو/يب،كاأهالاسنر"

01الرحمالصهبس-9(.7؟!لانلعا484دضاللدجلافى-احمد!مود(16)
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؟لطمفيكنابفيناينبغان3يجب)؟.ومحنها،(؟تبلأد(تيجببالمددمثهدوسعدفيب!؟وعوئ!ائضعغاءهعيوموتالبفطارريرحمد.؟3

الحقائقكنبا!شعبيقرأانويجب،واالخيالاللشعرقبلو.ألاجتماع).؟(.بغ!ادفيلحيدريةا

الشع!ر1يهاجمآنمابهذاوهو."والخيالاتالسفسطاتقبلالعلميةيجرك!فيالعراالفكراتار--فيدلالةذاتومقدمةالاه!اءبعد

الشعرالىوي!ثو،القمماءتقليدعلىاووالرثاءالمديحعلىيقوماللذيفيههمةآلىاءمنافشةهو،الانشاءمناهجمنفممائقباسلوبالكتاب

النهضة.يخدمالذيالحقيقبمألمتباددةآلرسائلطريقعن2()اال!سياسةولكونواوالانسانالمجمع

(لغلاف:علىسنقرأفيما-ونقرأ،(؟ادالهبصفحاألكتابكاش!نهياواعرمنبينهمامارغم-طرفعلىمنهماكليقفنميو!ينشابينبين

بلغتربماكثيوةبأجزاء...سعنكتبهمانشرعلىسنشمر..."اللىاننث!ائمالطرفطاحمدمحمودويمثلى-والاخاءوالمحبة،1!داقة

طسحافلتهم،اواللقارئينوكثرةالرواجالىآلالغفا!ثونعم!االثرين.الحدودافصى

يتلاعبسوناو،بالضمالريساومونأو(بضامحة)فييناجروناناسالسيدرااشمراكانتصدفيجموعوليمناقشانظانفيشكولا

نعن!قدهكماجليل-جليلمب!ااصحابنحناًنما.بالر؟وس:محموداعصابيثقلعماالتخفيففبمالآحرينالاصدقاءو!سي

.6؟(ل"وكلىفاننا،بمبادئكتنفردولابأفاررتتطرفلا.الاخاًيها!لا!لا..."

ها؟سرعماوانهاالرجليميزماابرذمن"الحماسة"ولكنيدلناتكونلكي..المساسوتوحيدالكلمةاتفا!الىاحوجاليوم

تصدرول!م،بدأتحيثققفالصثرينتبلغالتي.ألاجؤاءفاذاقخمد.)22("العظيمالطريخ!انطورفيفعالة

سواهما.ماولازهراءولااءالسوطالمحيفةعنلخلاعيبافكرمحمودالسيدانخى،المحاولاتتجدوللم

يحققمامنتهفييرولمعزمهعناضربفلعله،يدريناومنانوفاربرا..صدهفيلجهدااقصىآلاصدقاءوبذل.الاننحارطريق

اً:3؟9-ا؟-12ابتاريخموجهةرلالةفيلأيكتبذاهووها.بغيته-.يفجحوا

مكتبة".منالصادرينالاولينالكنيبيناليكأهدلم..."الشروعفيادفىبمعهىابر،الرابعالكتابفيالنجاحائارورتبمو

هماوما.الا!بيةالقيمةذاتالمزلفاتمنباغباهـانهما...""لنتمبيبةوالشعولىباهـسووانتفاولالحياةفبمآلجدعلىالدلالةذيالمبتكر

منلعاهةاالفائدةارجوكنت-عادية-صحفمجمويثتاالااللحقيقةفيوالبناءالنقدفيومسووليته،الانساننحوالانسانرسالةباهمية

الرجاءانلولا،هذهالمكتبةاوالسلسلةحلقاتمنيتلوهماومانشرهما"الشبيبةمكتبة"سماهماالمشروعذلكم،واًلتجديدوالتوجيه

.)27("الآنللذكرهامحللالاسباب-للاسفويا-خابقدولقويمساءما،اتحسينوفسدانصمااصلاحعلىاللحثبغية..."

يبعثوهوفاسيليفاعودةكلثوملسيدةالىااخرىمرةوكتب."أعوأما

كراريسبمقتضاهمحموديصدرمنروعهذه"الشبيبةومكتبة"

ممؤلغاتهموضوعميا5!العراتممة1(1اقلصلةإ-!أ،للدليلييذكر-26وهدففصصيئهجذاتبالمذكزاتأشبهقصاركلماتعلىتنطويصغيرة

اصالجههـر،هيهاك!)كهانسلاسلهاابحيض!منالخسبي!بة!كهتبة":المطبوعةهياكل)الاولىاللحلقةعنوان.ويسمعيرىمماما!تهايستمدايقا!ظي

ذدلكبمهحد+تبعههل(،وفىهراءاللسوداءدإللصحجةلأ،المكوروالقلممناكبرعقلعلىالمحتوىويدلوعنيفجميلعنوانوهو)23("الجهل

ذللمكف!اعات!مدقدا؟ا!خليلييهكونانانخهـشى)ونحن"...(الكشافط)ويضم.عمرءفيشابأدبمنارقىوأدبلمؤلفاسئلمثلمناظركلقل

اصمد.اصمودمؤللفكمئظليهىالمالكثساف!ا.اا!يهاشرناالهـذيإلاعلانحقيقيةكلمثيليهروايه"س"السيمة"-يضمفيماسالكراس

ل!ثلاللد.ا1الاليل!،الهـصحهيفيةجر!دة-27السيدةعقلي!ةسخفتبين"واحدفصرفي(ي!ئالستلىل

..؟لفقيرةبالخادمتستخفاذ"الارستقراطيةة)

"----------------الاخيرغلافهعلىويعلنالجهلهياكلتنتهيصفحة(26)وبعد

الصحيفة3(للمكسوداالالقلما)22(:قريباستظهر"ثأخرىحلقاتعن

"المورد،)قلموسللقيهالذيالعظيمالنجاحبعد."زهراء)،(السوداء

ومدرسيالطلابالىتقدمبأنللملايينالعلمدارزفخرهيثل..":"المطابعثميات"بابفيالعرا!جريدةبهونومت

والتكميلية:الابتدائيةالمدارسفىالانكليزيةانلغةالمجتعبالرائييراهااهمرالنقائصبعضنقديتضمن.."للجهل
فمتنتأبةلكتاامرقاةفيتدوجيقالالحقواالكاتبينالىأولقد.العرافي

.)،2("النجاحاطرادلهفضشطل،اسلوبهوحسنعبارته

فيه:انهآراومن)25(اكسورلقلما:الثانيهالحلقةصدرتثم

لعرققلااالمور!الضبالجراثيمهمالمتقا!سوىواوالكسالى،الحيا"قوامعلهمالاد"
ف!هعلى22!ا-1211انطنالمرحم!ا1المطهـبهـعهـة،لل!اهرةبدلطبع-؟.

ؤلفيبئ.41

صص021:5د11الحخةحمهقالطضاًللجزءفيالهلالمححلةتاللهـت-ا؟

-كأبىاء!قي،موسجيبفيولإلحمجدلأل!دالاص!حلىاك!لبيمانقوعمحلىتنم..ا.إللةالمت!قاأللس!ههـم)ة

./،(ضهيئاللوب

.22لل!ههام11-2؟

كلالم!!يويح!الدكتورإمحهدوق!د.ادب!بندااللسسلامداربمطبعةطبعت-23

ىير!!بممقلكنولمقصهـصلاللكثسنلف،الىمنهاافىامشماوعكل!د!.كذل!هىوما الالاصيصمنالهمهبمابىككسه2503الحد!ي!الموبى؟لادبلهارس-لجم

04ضطبكلعهونيكلال!ميفاتهإ،اللليداح!مدمحموادصؤلل!فهـات

افجزء4فيالهلالوقدا؟لك.؟!8أاالطدد،"اقالللصرا"جرايدة-،2

!قطليرات!مصفحة6!أ!ا04"حسن"سلوففنيسبكههد.كا"21ادمحددهامنالنتهدسع

فىي(،"العراقجر!دةككلنهكتبت.ادببغماالهـهلامدارطن-25

.139مددعاا
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.لكئل-سماياتهر"ان-حماستها-جفيوهو-نشكطانهوي!بدواءاراإرسىائلاهذهفي...سي!.ني":المكسهور1القلممنفولءكأايبيها

الفهاوانماألشهواتاثارةبقصديؤلفهاللملانه،الفاسدبالم!مىعراءمة)28(((.0ألأنبهااقول،وانيجةناضغيراش،افقار

.اللضعفاءوانصاؤءالمرأةانصاففيهاجتماءي?نزاجلمنكانأن4لاز،الب4د*ء.ءبلاامرا(كتجمةآراءاحمد"حمحمودانكاران

التجديديةالافكارو.نتسالسبلخيرءنالآنير"حثونواصحابهانهبقبتال!ى-الحا"كأالخطوطانيكنيو،الملأ،مأمنثثرآؤ"وتواة*ه،

وبالمواطهـنبالاؤ"مانتليقلاالتيالمحتيقةاء.والآراالعادات!ا!حار،بة.بالطبعئطورمع-تفكيرهفيسائدة

يعقدواللذهنالىينتبادرمااولمنالصحاوةتكونانوطبيعي،العرافي***

وسهلمةلايجادالاسقعدادعنفوانفيموهمهووبينما.فهتحهكأاعلىلعزماالحينالرجمنوبينيكتبالجهوءاالمكسورللقلميعدو!و"-مودكان

-نتشرب4فيللديوانيةاالىبغدادفيوظيفتهمنينقلاذ)33(النشر)912اببصبن))صد-تآنورمحد.وقكريةاجتماء.بئموضوعاتفيمقالات

.)34(ايةره(؟..)شاتبهوكاناللواءيراتالتحرهديرأ2391الثانيجديدةصة"مقالالهفيوبرزت.مزاجه!يناقضاندا؟نفرهاكنب-

عواًملوارتهبلادهت"؟ونمنجديدةاءورعلىالديوانيةأ!4انبهـمنولا،حالالرحسنصديقهمعهـتركاالمقال.بك؟بان!ي

وهـ،يعانيبمااحس-والوجهوجهااللفلاحزرأىاللطخرعو(علمنجديدة،3صوآلوطبيعةتقتضببهاللذيالتكاعلالمشاركةهدهباباورمنيكون

امنصرفوكان"بةالشديدالجهليسببهوول،الجائرالنظاماياهيجرعهلحس!نتوافياكأ--مي12الفرنسيةاللغةمعرفةيستدعممبمااللذياوضوعا1

درسمحاولا،يةلمصراالادبيةالكتبمطالعةاىا،4تفي،وحدتهفي.همحمودبهقيمبرالذيالعربيةاسالليبمن،1)"مكن

ثفهممحاولا:الت!ضةطللائعءعني،ادعفنهذهفي"المصريةالفكرة"العاصمة""ةجريدفي-الصدور؟واصلواليمقين-محمودوكتب

و-صيرايتهاوحاملقائدهااللطللقاللحديثالمصريالاديب"نفسية))لووصلهةلا(!مالاتعدة).3(ال!وىالانكليزيالنهضةحزبيسان

بفالظالمةالاستعماريةوالقيوةا!انايحقحيث،السياسةميدانفيهظهروقد"العصريادبنا))عن4اقتتاحيمنها،الحريدةبسياسغة

الشديد.اقاسيانضالهماالىالداعي1الجاهدينشلىايثالرألموجهالناقدالادبيئالدالانببميهر

عنبعيدة"عليما"مثلتحقيقالىطموحاخياليا..وكاناعتدزاالذينعلىصأحتجاجهنشرالجريدةهذهوفي.)31(اتجديدا

كبهـصقارئايكنلمواناشتراكيانهيعتقدكان.اطنيناوإاس3رؤ.شكرصاللحلبراهيمالجرىءالاديبعلىألشارعفيبالضرب

سختعنقملوكان...صعرة4ورساا-ناثنكتادشمناكثرالاشتراكية1*-...!..

..........ص:!ينسركانمعد!صاطهكللتستهلك"اللعاصمه"جمنولم

هوفاذا،اللعربياشنعب(1غيرالاخرىالننمعوبكرهفيالغلاة1منفوميابهخصهاومص،،اللحهنواالحينبين"العراق"يخصو،وهناك

.3()ع"ا)جديدمده،حبفيالغلاةكنالآن!فارهـاوورا"اروياة!سحعلىالماضيهيكل":عنوانهاسلسلة

ادبيةنشرهاعلىصحا.بهواهوعزماًلتيالصحيفةامركانولهذا،اللحاضرةوالفكريةالعقليةالحياةفبمالماضيآللعهدمخلمفاتاراضرأ

؟اللج!ديبذلونبغدادفيالاصدقاءوكان،بالهيشغلمما،اجتماعيةء!افوالانصر،لخيالوااللغرامبكننبائدةالزاالعنايةالمخلفاتتلكومن

ومصطفىالرحالحسين)قرارهموقر.مجلة:للتعبيروسيطةلايجادبهذهالايرمانعنفوانوفي.المجىدوالعقلالرافيالفكرتمثلالتيالآثار

الاااتخذووا،)36(العجفة:فسموهاالاسماءابسطعلى(...علي.اه":نادمافصاحغراميةده-ايات،(مايوما"أللفانهتذ؟رالفكرة

ندوةاصبحتان)تلبثللمالرشيدشلرعفياستأجروماغرفةفيادارة/اياتألرهتلكاكنبانقبليديفتكسر،تفهمكانتالطروفليت

علىالقائمةالآراءطريقعنالفسادعلىاللق!ءفيالحروالفكر*دبوحياةحياتيفيعارللطخةأعدهالتبا...اةلاثاالكاسدةةالغرامي

.)37(الاقتصاديالاساس0)32("الادب

هـقا!روةوهـصي2491الاولكانونمن28فيالاولالعددءدر.عوددءثومالهيدةأ.،!ماالم!دأةأ"لكطصمخةابهذهأحتغ!ا-28

،الحجابرمماةالهادىءاللعلميبالمطقوتئاقشآلسفورالئتدءوتجعدية.

آلر،مقراط!ةئحوالطريخلتطوروتؤمن،والاستغلالالا!طاعر!وورط-.بتهإريحكلا!احمدمهـح!موديديلدلبم

....صم!در،ديهنيأبعهاو.طالاشميامحمدأديهدههاانشلسجله-92

العروقمنوتسعخرالتطوربنظريةخاصةعنايةوتصى،اثعبوصالح.2291نيانه16في!نهلالا:ولالغ!دد

..الرجيهواتقارعالمقازة-88الحراقليهةالنحمحافهـة-بطييهن!ظر-.3

الادبميادينعلىاقتصرولكنه،ا)!صحيفةفياًحمدمحمودكتب.!18الحدد1،العاصمة-31

:شرهوهما.هبالثرامساالآنيةالقضايايصمىانمراذ!اوالاجتماع..3الطلائع-أحمدصحيودينظر-22

وانما،القصةالىالعودةدللكيع:جم!ولا."التواستويلبعث/1فصقى"

5!!ه!
هدهمنالقصةهدهالىنظرملقد،الاجتماعيةيابالقضطاهتماهه...

نقدمنيقولانيريدلما"!نفيسا"الحديثفيوراى،يةاز!اواقرييا

ولا،اللقصصبكتابةحبالاو،بالقصصمنيشغفالأ91:اوضاعنا7رايلأدابدار

الىعنهاعدتقدكنتمساللدقهذه.المعروفالقهمصرهنافتتاناالمجديد1الشعرمجموعاتمنعددا

ار"ضيلة""فيفنشر")3(الصح!بفةمنطلنامحموللكاوسع(يعليمغيرهاو،كاو-والقمرالجوع

مطرعفيفيمحمد.للشاعر

لتا"ني."!اللعهدد1،لهححص!دفهةائي/أحهمد!حهكلوديهنظر-33ع

.-4بمرنر2(5!ى11!2،نايراحق!تفعسحيرو-ضبارةلااأ-3،اراءر!ةاحرر

.-؟3-31أ-لطلائعا-اصمدد!-0.35

7-.صموني-36سنهابوابراهيممحمدللشاعر

اللذيباشتمهمكنا.ول-ننعو!لىي)كمل-حيلاروستم-اوكهان37اة

.(تجد(5منعديههم-اللهنخلة

أ-15بتاريخ*ذ!ندةال!كدمة.اللكالث1إدلعدداأ،حييفهـةلأدل!-8جعفرالشيخحسبللشاعريا
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ذلك-الى-دلوقداليلادتعانيها9تياالتةخرحالاتءقتنصالم!حالاصجوعنبعيداالديوانبقىفييهـنلمكأن"الاستقلال"و"العراق"و

خر.بحن71ثاحدا!-نمس!ضغب!االعالمفييجريبماماهـاكانانهعلىرو-نبك!ؤ!م،الموحذاش.ؤاصلمةءرحلةتكنلمالديوإنيةوكأندبغط

.الحاماطارهضمتشيءءلفييكنبوكأن،ويوفظيرتمعبمااقوالهماشياولا(ا1)ؤببغدادالىعادعن!ما!ميرهخطيواصلانالمستغرب

ما!!الانكلط(كأاا.فيار،ء!ةذءريرئفءانا-هذاءلى-بخطعللمه01وغير!ما.أ.."الاسنةتملال"و"الفضيلة"في)93(ا269ًسنةمن

بعواءلفيتماثاتهسالايتهوواكاهمئاه!هافيانبلالاطارهذاداخليقعنشرهكلايدلوكتابهامنفكان"المعرض"مجلةدبغدافيوصدرت

التقالليدوو-صدم:كبما3ارخرالق!ء"بماالادبنزعاتهننزعة"ثا!خهضةبم!تىارةوأراءهيننفقطمالعربيةاغيرالآدابفييبحثانهعلىفيها

زمهيدا!ندزاالادفاءواصبءئأرى:اني...المحافظينعلىوحربالبالية:بعنوانءقالةمثلانشرققر،ومب!تنرةعلنابهللجهرايستطيعلاماأدق

النقلبوألهمطةعلينايعرصواان-أدبنافيلاقصوصةواالقصة1لادخالة--!الاستادكبماا!ولي!وسكاكلثلمفكتب:"الريا)زمأدبمنصور"

ألآدابأخصهاا!دابفينتشرواشاعممانماذجانتحليماا؟التلخيه!ا%القجباصرةمحهدءلى،روسيافبملاجىماعيةلاةآللحالةعنإوارشوجامة

ولاثاقنلوافية!زنر1ؤ(فى،!شرءيةوصينيةيابانيةوروسيةمنالشرقيةمعاملةيعاهـ-ل،الهعريحبالمعنىعبدااللفلاحكانققد..."فقال

اسةطا"-ياالأ!رنجيةوالاؤاصيه!ال!هعه!7نر.،نهسبلعنبعيدةإتكون4()0."يحميهنظامثمةيكنلمش...اللجمادوالحيوانا

قمبل-!ذكلاانهبلالدعوةكتابلىلاهذأهونا!"ل)2من(نفذبناذقلهاكانلىهوقبن،يالزمالرادب...فهـيلتجدانك":يقولاحمدمحودوكتب

الايقا!:واصدتيارفيعملهيسجريو.شصللونقل!ص!ووو!لنهاانصو-اور--!يوأودوتويؤص!تج!تورغنيف:الاعلامالثلاثةلاقطابه

للقصصعلىهـايك!ولم.لثرقيقصصمناو!ارىءووو-5وواالا!هاض5والثالث...الروسبماافللاحيحياها-كانالتيللحياةكثيرةواضحة

آظ!منلا،رر!ر-با?سة!معاصررهينقلهاماءخهي!ادىكانوا!اارفرليمن!-اخاص،!هامؤلغا!فياللفلاححياةبضويرعنايةصاحبيهأشد

.....0.1لا..ا00"البعثمأساة"

!صصاللحصءسهبهمندلكعلىادلو،لعبثواوالغراملخلاء"11

أر"وهـ،بئإقياالاف!ارويتضمنفيهايسيرالتيالطريقفييقعغرد-لموو-ذهمنالثانيالجز،من"اللثانيالاولاًلفصلين،هامالآنانا

هـ-س!ابةملىزو!و.)3(("سويفديبول)):ءوباسانقهمةمثلغيرنامناجدرنحنالفلاححياةمنصورابويانانهـما...المأساة

بعود؟و.ه!رببداءراميقصصمن؟تبماعلىوفممالقصةروزاولةاندلميناجبواوا.!كلادازتمائلهاعندناآلفلاحأف!،ة.عليهابالاطلاع

لاات"رىهـع-.ةاصلاحيارافكمنيحملمايضمنهجديرلمدبمشالنثسعبيللاإبؤماذجءصيلري!الريالزماأدبصورمنالليهاومانتخذها

متصلا.ابااضراالقصةكتابةعنيضربانيميستطبلا((.)1"القريبآلمستظبلفي-ءت!نا-يتكونأنزرجكوذياالجديد

به-لإبحث-فى-ك!نظرهوجهة*ئركدا"عتقلالالا!"جريدةفيالنثرمناكةرو

الط!!رجوادغليبغداد

.الاخبارة-3لأ

.2791اصوز1،51.!5إمهدد1،أ،!+قلالم-(2691.2الااولإنا؟إناو،.لثهانىالئعددا،كألىالمحر!03

.2791زتهش0011،21لعددا،خقلالالاص-(1.3!27ؤثيلاخهلأت،وكل،اطاا!أا!!د1،أ،!رفلط-،ا

عهـ!ى،ه!3!!ك!!!!م!هـ5!ه5هـ!!!هع!5ح!5-
تقدمالاداًبدار

ض!لمجيئعااوصلماهمصا لا.هـ-

لها.أ!مايرو!ا!ما7

وصمود.منمقاومةالحديثالتاريخعرتمااطولمنارضهلتحريرالفيتناميالشعبنضاليعتبر

كلهاالعربيةالطاقاتفيهاتحتشداليالفترةهذءفي،العربللقراءنقدمهالذيالهامالكتابوهذا

سيمالا،عظيمةوفائدةوعبرهمثالايحمل،قتسظينفيالعربيةالارضوتحرب-الصهيونياللعدوانلمقاومة

المظومةقائدجيابنيغوين!والجنرالراسهمعلىالفيتناممةالمقاومةابطالمنانفسهمهممؤلفيهوان

اعمالهمذكرياتطريفشيقباسلوبيروونوالمؤلفون.حاليافيتنلمفيالدفاعووزيرسابقاالفيتنامية

حروبوقياماليابانيوالاحتلال،واللتعذيبوالسجنالاسرواعواموهانويسايغونفيواللحربيةسيةالسيل

جمهوريةوأنشلء5(91عامربيعفيكلهالثحعبتعبض*حتى،الكثيفةوالغاباتالارزحقولفياللعصابات

.هانوي.فياللديمقراطيةفيتنام

الانساني،والثقف،الشابالمناضلذلكوجههو:عجيبمدهشوجهيبرزالقصةهذهوخلال

...منهشىهوالرئشىبعديخهاسيصبحالذي"هوالعم"يلينلاالذيوالثائر

يخوضهاالفيتنامشعبيزالمااللتىالرالعةالبطولليةالمقاومةعنيتحدثبالكتلفيالاخيرواللفصل

الجنوبية.فيتنلمفيوعملانهالاميركىالاحتلالضدهذ.ايلمناحتىالوطنيةالتحريرجمبهةدةبقيل

حديثاصدرل.ق.3.الثمن
!بم!ي-!جببج!هههح!5!ك!
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