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ا!أ!ي!!ة11*ؤأةوبة!أ!!يةتاله!فى

القصةنشأةلظروفاعرضالاالحديثهذافي

كثيرةروضاسباتفيليلسبققدلإنهالحزائرفيالقصيرة

اخرتالتيوالصوائقللمؤثراتبالتفصيلءرضتان

بالقياسمتأخرةفترةا!ىعهدناالادبمناللونهذاظهور

ايضاالقولتكرارمنأنه"اكما،العرإيالع،لمفيالقصةالى

صعفالثقافةكبالسهمتالتيالكثيرةالعواملعنالحديث

فهذاالقرنهذأبدايةالىالجزائرفيوتأخرهاا!عربية

القصة:كتابيفيالتفصيلمنجدابكثيرلهعرء-تايضا

الحدرث،الجزائريالنثروتطؤه،الجزائريةالقصيرة

مناصبحتامورفيونكررنعيدانالقولنافلةفمناذن

فة.المعروالاشياء

يتصلمابعضتلخيصالىمضطر.فاننيهذاومع

لان،الظروفوبينالقصةتطوربيننربطحترىبالموضوع

فيوضعهعنيختلفعكامبوجهالجزائرفيالادبوضع

ابتليتقدالجزائرانالىنظراالعربيةالاقطاربقيه

ال!لغةوان،العرببيةالاقطارمنيخرهاقبليالالستعمار

الىرنالنظرلهنظيرلالاضطهادتعرفتقهدفبهاالعربية

..الاخرىالعرريةالبلدانبقبة

ست،سةالجزائركاعرفف"الذيالشاذالوصنعهذا

النثريةالاشكالظهورتأحركبأثره)4كانقدوثقاؤة

نانجدبينما.والمسرحيةوالروايةالقصةمثلالجديدة

واقائليهمنسواءواهتمامانسبياعناةوجدالشعر

.اءلىوحدعلىمتلقيه

الاولىالعقودفيالشعرمننماذجوجدناقدكنافاذا

بذلكتحظلمالاخرىالفنونفان.الحا)يقرننامن

.الانحتىبعهـدهوماالثالثالعقدفيسوى

.القصيرةالقصةبهامرتمراحلبينالتمييزويمكن

"نهابحتى،النشأةمرحلةهيالاولىفالرحلة
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الشعبكانالتيالفترةوهي،الثانيةالعالميةالحرب

فيهابماالمجالاتشتىفيالنهوضالىفيهاطريقهيتلمس

التيالقصصيهالاشكالاوالقصةؤ،نثمومن.الادب

وطرائقوشكلهااساوبهافيبدائيةاشكالاكانتفيهاظهرت

بالفكرارتبطتالتيللمضامينومعالجتهافههاالتوربير

بالدرجةالقصصيبالمقالعتايةظونلح.اسالساالاصلاحى

القصصية.الصورةعليهنطلقانيمكنبماماالاولنى،وشيئا

ولدورهاللقصةالساذجالفهما)ىهذاويرجع

بالتراثتأترهموالىكتابهامنالمنشئينلدىومفهوكلهاا

فيواضحايبدوبالقاومةالتأثرفطابع،الموضوعهذافي

انهحيثمنبالحوارعنايةهناكفليس،والساليبهملغتهم

زسمعلىويسماعدوفكرهااذشخصيةرأييعكسعنصر

يأتجىالحواروان،للحياةوفهمهاورؤيتهاالشخصيةهذه

القصص.هذهكتابهمنوغرضهالكاتبافكارعنللتعبير

خصوصيةولالالهاملامجلانفسهااشضمصيةاانثم

عليهايطليهاالتيالعامةالاحكامالىنظراغيرهاعنتمهزها

لهاءفليسعنهماالمسبقةوالافكارالجمودطابعوا)ىالكاتب

عنفضلافيهاتعيشالتيالبيئةاوالفكرةاوالتصرف

واالموقفخلالمنتكتشفهها"معينةسماتهاتعطبابعاد

وقفردهاتكؤينهافيتسهمالتيالاخرىوالموتراتالتربية

والشرالخيربينتفصلالتيالفكرةجانجمالىوامتيازها

البيئهـةالىتنتميكانتفاذا،ا!مثخصيةهذهلدى

الى!مبىته؟ازتادااص،،خجرةلثسخصيةؤهسيلاءصلاحيةا

فهي،الطرقرجالبيئةمثلخاصبةألاخرىالبيفات

الاساسهماالمحورانفهذان،شيطانيةشريرةشخصية

هـذهفيظهرتالتيئالقصصواشباهالقصهلىهذهفي

.الفترة

الاصلاحيةبالحركةارتبطواقدالكتابفانوبالطبع



والجباةللادبوفهمهاودكلوتهاافكارهاءنيعبرونكانوا

فيالمجالهذافيانحسرتالقصةفانلذلك،عامليوجه

كانواسواءالجامد!نمنوخصومهمء!نالصطبركنالصراع

السياسة.رجالكلناوالدينا!رجامن

هذهفيدارتلأالتجاربانفياثرهلهكانضعلواوهذا

،المفهومبهذاارتبطتالقصصىآحداثوانالدائرة

فليسالشخصياتعنور!زولةاحداثانهاالىبالاضافة

انعدمثمومنالحادثةوبينالشسخصقىليينارتباطهناك

واضحة.بصورةفيهاالتعور

الإسلوبفيالتركيزعدمالىادىلهـلقصةالؤهموهذا

يختارلافالكاتب،اخرىجهةمنالاطناب.والىجهةءن

اكلمخصيةاوالحادثةيختارلاانهكمااسلولي"اولخته

المفرداتلساعدتهط!الما،لهاتفقوكماشاءكمايكتبوانما

وامقجاإرالى.رخضحلا!،قصراو-ةلقصاوطول.والكأهـ،ت

ب-نمنخء،رهاخاصةاحطةفيءضهيمعإر.معيناحسالىلى

المختلفةالحوادثبينمنويصطفيهاالكثيرةاللحظات

تجاهالشخصيتخذءمعينافوقفاتجمندالتيالكثيرة

بيئتهرونيستوحيهااوواقعةيشاهدالكاتبوان،الحياة

القصصيالخياليشبهفيماوسرداحواراحوإافيدير

فكرةاومعينةشخصيةحسولتدورحكايةحولاو

القصاصفياثرالمناظرمنمنظرااوالكاتبعلىسيطرت

ياالصطلحلهذاالعامر،لمفهومقصيرةقصةفيخشىء

المقايي!سىيراعيلاولدن4والحجمالكمناحيةيراعى

.الاخرىالفنيةوالخصائص

زشابهتالرحلةهذه.فيالمضامينفانذكرتوكما

والاخلافي.والديهني-الاجت!اعيالاصلاححولوتركزت

البمصيطينكثيرونألشكلينهذلينفيكتبواالذينوان

فيظهرتقدكانتاكثيرةاسماءبأنالقواليمكنبحيث

واضحةبصورةغيرمنءقدمةفييدزيولكنالمرحلةهذه

الجيلالي،العابدبن)محمدياتىالادبياللونهذابكتابة

رضاواحمد،هاليالحفناوي،الزاهري!السعيد

مجلةفيالقصصيةصوبىهيكتبكانالاخيروهذا،حوحو

.-الاربعيناتوبدايهالثلاثيناتفيالح!جازيةالمنهل

واضحلتطورتمهيداتعتبرالاولىالمرحلةانعلى

اليقظةفياثرهالهاكانالتيالثانيةال!عالميةالحرببعد

للمثقفيناتيحفقدوالثقافبةوالسياسيهالفكرية

بعدالعربيةالقصة"ننما"ذجدلىيطلعواانالجزائزييئ

العلميةالبعثاتاحريقعنسواءالعريىةبالبيئاتاتصال

الحصارولكن،الكتبطريقعناوالرحلاتطريبئعناو

اسكمرالجزائزفيالمربيةإلثقافةعاشتهالذيالثقافي

للكتابالةرصةاتاحمماقبل.ديعنحدةاقليصورة

اليهانظرتهمعننسبيامختلفةنظرةالقصةالى2ينظروابأن

وجدهالشعرهوالادبمفهوميعدفلم،الحزبينبيقفيما

ناالىيبتبهونالكتاببدأولكنسبقفه!االامركانكما

يالعربألادبفيومكانتهاهاقيمهلهاالقصيرةالقضة-

ب!!والاحتفالكتابتهاالىالدءوةليدأتثمومنوالعالمي

ضيق.نطاقفيمحصورةالدءوةهذهبقيتوان

لهكانحوحورضاالقصاءصالادإبانفيشكولا

هذاتطويرفيالفض!للهكان.كملالدعوةهذهفيالفضل

الصحافةفيقصصهنشرفقد.الحزائرفيالادرياللون

اسلفناكماالحجازفيالقصمصهذهبعضكانوانا!وطنية

المتمردالناقدالفنانبروحديبالاهذاامتازوقد،القول

آلعربي-الادبعلىوبالاطلاعإواس!ةاخقافةوبال

مفهومهيحققابئبضطعلمهذاكلع4واكض،والاجنبي

لتقاليده!اادراكهمنلي،لرغهـمالقصيرةللقصةوتصوره

لاالجزائرنجةالقصهةرائديبقىهذاومع،،ئصهاوخص!

ا!ستشهدانهرغم!ذيهاالغزيرلانتاجهايضاولكنلريادته

نلمسونحن-.اخمسينايتجاوزلمعمرعنالثورةفي

البداياتحتىتمتدالتيالثانيةالمرحلةهذهفيتطورا

الجانبيمهسىالتطوروهذا.مادي!سهمبر،5!لثورةالاولى

توظيفانلحظالشكلناحيةفمنايضاوالمضممونيالشكلي

حوحو-عندصة2خا-الكاتباصبحبحهـيثللغةجديدا

بلسبقه"نشأنهوكماالمباشرلاالموحىبالتعبيريهتم

.عاصرهمن،وحتى

خاصفوقفاوواحدجانبدلىالتربهصزفانكذلك

ارتبطتالشخصيىةوان،عله"ويركزالكازبرختاره

دلكالكتابليعضلدىبقيهذاومع،مازوعابالحادثة

شراوببنلنجبرا)ينااحادثةاجمنو.أ!ث!حصي"ابىنالازءحمال

ءصؤ!اوو)كفخصيةارلص-مفيالتربهىزالىهمبعضومال.و-"ا

المفهوممنيتحررانيستطعلمبعضهمولكناالحادثة

الكتابزالفماذكرناوانلسبقكمهاالقصةلكتابةالقديم

اكثر!اوشخصحولحكايةانهاعلىالقصةالىينظرون

الفنيةبالعناصراهتمامدوقعاديةنثريةبطريقةتصاغ

خيوهـالقمةجمععلىالقصاصتساعدالتيالاخرى

ومضمونط.شكلهافي.متمالأسكةوحدةلتص-ح

"بدرجاخرونكتابحىوصورضا.جانبالىورجرز

المجيدوعبد،عاشوربناحمدمثل،وكيفاكماروخهاقل

م!ن،ويخرهمحكارسعدى،ونيسزهور،الشاؤوري

واضحة.جليةبصورةالقصيرةالقصةاثراءفياسهم

فيالشكلهذالزرعالكثيرةالحاولاتمنوبالرعم

نفتقدالفترةهذهفينمثرالذيالنتاجفانالادر-"الببصة

فيهنفتقدكماالقليلالنادرفيالا.والموهبةالأصالةفيه

ماالا!الاساسياالدافعوانالقصة"كتاليفيالف!يةفىعالدوا

القصة.انتاجفيالمرئعبالفراغالشع!ورهو.عانندر

فيالف!ضللهمكابئالكتابفولاءفانهذاومع

الجزائريالعربيالادبفيالادبىالشكلهذا.بنشرالتمهيد

ينيغي!نفن-،هناكانالىالاذهاننبهكما.إصرالمع

وال!تجربءراذفرد.الخاصةالتجربةعنللتعبيريستخدم

،01



جاءواألدإندالثتابد!عمما.بالمجتمعابتصلةالعامه

بلالسسير*تابعةعلىوحض!ماسال--همتجوإدالىبعده

لهما)خانيالجيلايديءلىالقصةتطورعلىوساعد

الابداعصةالطاقاتوفجرتنفستورةقاهانبعدخاصة

.يغيرواانللكتابالفرصةوازاحتاليادينشتىفيللشعب

.الحياةوألىالواقعارىنظرتها"ن

منالفترةفةي،كثيرةرولملأمحفيالضكصيرهذايبدوو

قعلواابض-جىليهت،!نلكتاباكانعنهاتناتحدلخياالىضين

عنيعبرالمرحلةهذه"فيالثاتباص!ححرفياتسجيلا

كذل.والاسلوبوالشخصيةلحدثا"خلالرونقعالوا

جديدةوتحاربضضمهامكانباتللكتانياتاحتالثورةان

إوضوعباذلكاتصلكانلىواءلحديداعنللبحثدفعتهم

الشكل.اوالمضموناو

الجديدةالموضوعاتعنيبحثونالثتابرآيناتمومن

والىاوروباالىالهجرةوعنالاغترابعنالحدر!ثمثل

وا!والها"فيالحزببتأثيردلاهتمامتم،بالذاثفرنس!ا

دورالعبالذيبالجيلالكتابا!مكما،النالسىحى-اة

حمارالاستمحناكمةعنفضلا،القوميالنضالفي(لارزا

"فيودورهـ،بالرأةالعنايةنجانبإىا،واذنابها)ةرنمحي

منال!لمدحرفعالذيالفلاحءنالردلمكامثلالكضال

والعدالة.الحريةاجل

لرجلاهوالمإضيفيكانفبينما،البطلمف!وموتغير

التقدمالىإدعواوالعقيدةءنيدافعالذيالاصلاحى

ظروفهيكادحالذيالالسانصواءصبحا-هـاؤاتاونبذ

ويخافويكرهيحبالذيالانسانيةغرائزهعلىويتغلب

انساناالبطلاءمبحباختصار،ويترأجعيتجرأ،ويطمح

كذلك..إواقعوابالارضتبطولمبىوالشرالخيرفيهيمتزج

الرسالةشكلمثل،القصيرةللقصةجديدةاشكالظ!رت

الاخرىالاساليبالىليالاةماؤةالوءيز-،رسمىماوظهر

التصويرهيالقصةوظيفة.واصبحت.القصة"كتاليفي

وصكانالذيالخطارجم!الاساوبمنبدلاعبيروالتوالايحاء

وا.حدةوبكلمة.سبقفي!اقصصمنكتبؤجصاال!الب

الهـقصيرةبالقصةالخاصةالسحماتتحهقيقبالثظصاول

تجاربالىراجعوهذا،مختلف"بنسبولكنالمعروفة

واسهـا)-بهم.و"لمكاتهمتقافارهمواختلافالكتاب

واخررومانسيتيارالقصةفيانلناظهرانهءلى

يابكاتبيتصلبعضهى،مختلفةءواملنتيجةواقعي

الاجتماءنجةبالظروف.إضصلوبعضهاونظرتهوتجاربا،

قرالشوو!،مبورترغيرالتيض،عالاو،زم"العام:-ئةوبال

سيطرليحيثعنهوالتعبيرالواقعالىنزعةاوجدمها

ناوبعدالرومانشيالتيارانحممران،عدالواقعيالاتح،5

والدفاع4الحرلياجلمنالوطنيبالنضالالثتابارتبط

.القوكليوالكبرياءفوالشر.الارضعن

ووا-يعكسواانألتورةأثناءالكئابحاولوقد

انطلاقا.تبإرإهمويحسورواالم!ءيانتا-كم!اواقعا

.عامبوجهالشعب.نجرلي"صناوالخاصةتحربش!مكلن

وقد.اًلجزائريةالقحسه"فيهامةنقلةيسجللاتجاهلوهذا

.الاستقلالبعدالاتجاههذااستعر

الواقعالى-نظرتهمفيالثت،باسا)!بتطورتوؤد

لوعااو-ررواوبذلكاخرىنا-يةمنوتح!ويرهز،-يةرون

،والمضكلونالث!لبينوالموضوعالذاتبينالتوازنمن

نفسه.الانفيوا)جماعب"الفردلي"بين

االهدكتورمثل/كثيرونكتهـابالسمابقةالمرحلةويه:ز

وطاروالطهـاهر!هـوقةبنأحميداوعبددودوالعيد)بو

ومحمل!غيسىبنوحمفيلسعديوعثحانصإيفةوال-نجب!ي

لسطوراهذهأوكاتبالحمدرقال!-الحوص-مدخلبل

.الاتجاههذافيقيلميلةبقصصالىهمممنوغيرهم

ألتحي-القصصفي.نطور!هناكاقلاحخلناقدكناواذا

تتملصلمالتيالماخذبعضهناكفانإرحلةاهذهفيأخهرت.

الانسمانيةالث!خصب"فيالظاهربالجانبالاهت!مالممثلمنط

والروحية،الم(ديةتارهاواومعطياتهابالتورةيت!لوؤيما

اعالحرفك،ن،لمش-ورجارو!،و(ا/1،ووردال:فسىيبالجازبيهتملمو

ومأساتهالانسانأزمةعنيعبرصراعالاسطحب،في!مال

.الاتسسانهذااعماقفيوأثرهاانتصاراتهاو

عن.ذكرتهفيهمماألقولاكررانارؤبدلأاننيوالواؤع

نصبشيءزحدثتفقدبالفرز-يةالكتورةالقصرةةأقص!ا

نشأةوناقشت"القت!يمةالقصة"كتابيفيالتفصيل

بهذاالمتصملةالقضاياوناقشتبالفرنسيةبالمثتوالادب

بلغةكتبالذيا،دبهذا.دوركبإيرأ!بيمتالوضثع

!اءمرحليادببأنهواظهرتمعينةؤترةفياجنبية

الشصبقعواعنيعبرفتتيعربيلادبكلكانهليتركا)وقث

وص!ستقبله.وصاضيه

الاستقلالبعدظهرتالتيفهيالإيخرة.المرحلةاما

رانسحجلهاالتيواللاحفة.اليوبمصءىتمتدوال-ي

الاستقلال"ليبدا،فيالركودركلننوعاصار،!قدالقة

لكتابةالدوافعانذلك،وبالمجتمعيالكتابتتصل!ظروو!

فجرتالهيالثورةعهدالىياسبالقضعفتقدالقصة

بعدبءكما،الح!يعحماسثارتولوالشاءرالعواطف

.الانتحساربعدترالقيحدةخةتالاستقلال

منيتحولبدأالجتمعانكلههذاالىورضاف

والفكريالماديالاستقرارمهـحلةالىالإضمارابمرحلة

هذهفيتطورانلمسانالمنفروةلىكانولكن.الشيءبعض

قبلملحوظاتططورا-نلحطلافذامعولكنالفترة

الستمررواالذيناولئكهمالثورةفكتاب،السبعينات

لهمتتركلمكثيرةظروفواستعرقتهمالاستقلالبعد

الئمادجقلةما.يفسروهذاانتاجهملتجديدالكافيالوقت

المستوىالىترقىالتنتلكخ،صةالستجمناتفيالجيدة

لا.الصعبالفنهذأفيا)لمرفيع
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اصثبكلافيواضحاتلورالانل!صفبهنااذاانناعلى

رونكيرصنياأرغمالمضمونفيالتطوربعض-نلحظفاننا

واحداثالى،الثورةدائرةفيتجولبقبتالقصصهذه

تحاولالتيالنماذجبعضوجدتهذامعولكن،تارهاوا

ؤ-.يازتثستإتياآلافثارولهصائراقعا)وءلىإنركزادط

الفردحيماةفيالماديالجانبمع،لجةمثلالسسئينات

قفالموولكنالاشتراكيةلىاالدءوةاوالاجتماءب"وارعدالة

أرهاصاتارونوانها.ا)-ضسضاتفيواضحاتيارايمضللا

فييجولبماتنطقاً)سنةاصبصواالكتابانإكمااتشير

الشسعب.خلد

كلنكانالعقدهذافيالانت،جبأننسحلانناعلى

كما،الادبمناللونبهذااكثرغيالي"علىليدلالسكمزاحية

كتابةرسونيماالشبانبعضبدأالستيناتاخرفيانه

سليسمفهمعلىانتاجهيدللامنهمكثيركانوانالقصة

نعستبرهنلاالصيا!حكاياتانتشرتوبذلكلمفهومهـا

والموبالالىناحيسةمنلسواءتمكناواصالةاؤموهبة

.-واعماقهوار!إدهاإوأقعالعم-قالفهماوالمحتوى

نسجلانيمكنالب!موحتىيةا)سبعجناتردامنول!كن

شبابظهرانبعدباليقصةأهتمامااكثر"رحلةبدارة

فنياوبحساديةاهببمويتمتعونوجدبد!حيلايمث!ون

واضىوعالموفيسواءالتجديديحاو)"ونوهؤلاءملحو!

الواقع.والضظرةا!رؤيةفيوتى،الضموناوالشكل

الطريقعلىتسيرلتيأالاسماءبعضادكرانويمكن

وحراز،قاسيومصطهىكلضوراحمد:"خلالمستقبلنصو

على"علاوةعروسبنوالقيد،حسسنأروبنوعمارالله

الكتابمن-هموغيم،صليلم!نيوخلاصانشريفالادرع

هذاويتمثلوالتجريبالتجديدحدولونالذينبابال!تض

ال!مردفيالألوفالطريقعنتعادالاليفيالبعضلدى

بالقصةفيهنم،القصةفيالتظوريالخطوءن،القصحي

بدايس4منيبدأل!ؤ!و،التعبيرصحأنالدائربة

لنهاليةاحتىاثخح!يةمعتطورهفيالهحهدثويتاليعهمعينة

شخصبضهو-وللهحوفكارااويبضييثالحدفييندروجوانما

الضياترالإيحايهتمولكن،الذروةحضىبمموهايهتمفلأ

ويستخدمالنظرةاو،للموقفالتصوإبرخلالمنتتكش!ف

يصهءوخراالىزرونءنديهاينضورلىقىلمتداخلاالازمتةلذلك

ابرازفا.اوعنهاالكشفيريدالنيالفكرةاواللحظة

شكلاوال!لوبرجربالشى،نبعضفانكذلك

ثماجزاءاوافكارالى!جززهابجبثالقصةفيراتالفق

ليخبادضاراستعانوربما،مارحيطبيرهابطليراب!نهايةفي

قدمم!وللمأساةاوللواقعابرازاالفرعيبالعنواناوباليموم

يجسدل!،ماديةبرموزللافكارالرمزبعضهماستخدم

فتهإوثكلالشعببحص،ةتتصلبركلوزأو".معيضةافكارا

الحيويةاضفاءبغرضوام،لهواحلارو"وحنيالهوتصوره

الموقفوتصويرجهة"نالمباشرةعنوالبعدالمعالجةعلى
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.الاعماقالىالظاهروراءغوصمنضالسبهبمإ

قناعةالشبانهولاءلدىبأننسحلانويمكن

وتفسيرها،وفهمهاابعادهافييتفاوتوناشترأكية

تدفعهمقدالتيوائبالغةالاعتدالبينفيهاويتارجضون

هذاومع.الشكلمناكثرممونبالمههتكلواانالى

ولكنقفسيتواومنالدربفييبقىمنعلىالحكمرحمعب

مع/يتضحانيمكنبشيءيبمثربعضهمان4نلحظالذي

المتواصل،والتثقيفوالمعاناةالتجررجبومعالزرونوررور

والمعنوية.المادليةلعنايةواالرعايةوجدوااذا

فيالعربيىةالروايةالىاعترضاناودكنتوكم

يتطلبا،لامرولكنألحهديثهذاصورةتكت،لحىتىالجزازر

فن"العربيهباللغةالجزائرفيالروايةلانمس!تقلالمحثا

تحدثتقدولكننيالسبعينلتالىنشأتهفييرجعحديث

تطور:كتابيفي+القص!ياللونهذاعنالايجازمنبضيء

هذهنهايةفينذكرانويبقى،الحدرثالجزائريالنثر

الملائمةفرصتهاتجدلمآلحصديثةالادبيةا!الاشكابآنالثلكلة

يظلمها7قدعلإهاالحىكمفانولذلكالاستقلالفيلىوى

المواهبوانمتوفرةالارادةانالمهمو)كن،اصحابهاويظلم

ولكنواحدةلحظةفيإخبتلاوالادبالفنولكنموحودة

منبقاءهويستمدويعطيهامنهارأخذالح؟ياةمعيتطور

يحا"وكماوهذاوالاقهاشواقهعنتعبيرهووردىالانسان

برسالتهيةومحتىبهيقومرهأنالجزائرفيالعربيالإدب

الحديثالعربيالادبروافدمنراؤداراًعت-،رهالنبيل"

فيليلتقيوالمجتمعالفردمزاجعنتعبيروبوصفهوالعاصر

.والادبللعروبةخدمةالمتدفقآلعربيالنهرمعاًلنهاية

جمب.لمحرا

ردبياللهاعبد

الجزائر

الةو!كلأم"طة،ء--.إ

-.

العامالبريدتجاه-دمنهت

نسىا!دابدارمفشوراتضن-

"!ف!لصليةويسسيلهلحيب!يهةحةخه!


