
الموباللأه!!!اور،!ضمو!و"ص!إت!!وت!!

ححححححح!-حمحح!ححح!ححح!ححح!

ال!بياءالابمش!علل)المؤتمراأوضوءادئيسيال!نوانتحت

ممثلإتالمؤتمرححرواالذينالعربمالادباءمنعمدعالع،("المعاعر

ألية:لتااالغرميةالموضوعاتالمصليةاتحاداتهم

وسياسيسااجتماعيا)المعاصرالادبفيالمضمونصثعظة-ا

أوثقافيااواقتصاديط

بالتراءوعلاق!اولصراالادبمشكلة-ب

المعاحمرالادبفي.المستحدثةالادبيةالاشطلمشكلة-!

اولعرالادبكيلوبيةاللغة1مشكلة-د

والمستقبل.اولصرالادبهـ-

تلخيصاتاصحابهااقدممقمعةموضوعكعدةمناقشةجرتو!

اثبتنماا&!ا،-رىا&ضوماتمناقشةتبم"بينما،لها

01الادابمنا!ضيالعدافينصوصي

ا!سطليططضرةمئ!اقطمة

معمودمحافرة"المنربيالوفدمنالبنيسمعمدناقشوقد

م!انفيانشورةال(،يالفيوم!ومه،الادبحولخواطر"المسعدي

ثاله:ولفكم!"لماضياالصدمناخد

الااعرفولا،العربللادباءمؤتهر!مرةلاولاح!رتد!11

والمجس.الصحف1الينانقلنهمماالسابقةالمؤتمراتعنلقليلا

افنيعليكماخفيولا،المسمدبمالسيدلبحثليوما!است!عنا

البحث،لهظاستمعوانا،مزدوجينوحزنبمرارة.شعركأت

نفسيمعتساءلتوهد.تناولهاالتيالرليسيةالنقطواسجل

اءامن!تام،والادشادالوعظامامن!صنهل:الالقهثترةطيلة

هل،جميعاتشغلناالتيالادبيةالقضايايتناولفكليبحث

ف!4صوتامماماكف"انناوالحصقة!بأحثاوفقيهامامنحن

بيظ.للوجودمجاللم-4لحدلموواعظ

وتفصيلاجملة،البحثهسذابهجاءمباكلارفضانني

ايهثدناانذيالملموساالموضوعيالواقعانوهو،بسيطلسبب

وانما،الاطلا!علىذاتيةليمستالبحثهذارفضفقصمة.صرؤضه

تتجاوبانيم!هاولاتتجاوبالألتياحياتنالطبيعةاستجابةهي

البحث.هذامنصمع

هذاعنمتخلفبف!ر،الماضيالىاالمسعدياالسيديشهنا

منثتفيهاكتبت،قديمة،جميعانعلمكما،الدمكوةوهذه.الماضي

تزالوما،طويلةفترةمنذنشرتلتياالموايطتمنوآ!فاهـ،

لا،خدقاءنجصيغةلوحهاةاعادعنعبهارةوالبحث.ا؟نالى

خادجكانهاتتكلمانها.نحياهاالتيالتمديخيةالشروطتمتبر

التال!.وخارج،انرمن

لاكما،معامتخلفان،الجامدالنكلوروهذا،لدحكلةاهذه

تلمسىالوافععلىالقصرةلهليست،بسيكلمثاليتحليلعلىمرمحزان
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المامالحضاريوا!ناورفض.لهكونانيمكنولا،اوضوعيا

عاشهاالتيالتاريخيةالتجربةتثبتهلمالحثهذأفيجلامالمجمل

منواول،الحداثةزمنب!ايةمناليويلةمشةامنذالوبيالعالم

نكونانمنايريدونالذينوامثالهالمسعدي1السيدهوذلككعر!

،فأوجميعانعيشهاثقيقةتاريخيةمرحلة!!-امدةاثواتمجرد

والمستقبلال!إفدفنلفي،مستقبلاامفينامننجعلانلنايريد

سممحلااتاريخيلحولناسبللان،ممكنغيرهظولكن.معا

01فيلكلصه

،العامبالمفهوملاهويةالاتكونانيمكنلاد!وةالبحثروهذا

عنوالابتعادالحقائقتصيةتحاول،والفكريالادبيالصعيدصا

السبكانولو.ميلاشامجالاتسائركيددتىالتيالصدمةحرارة

مثلبهتواجهالثبهيالفعلبردلاثنفىلضميرهحقامخلصاالمسعدي

ودخل،والبياواقتصاديااًبخنماعيا-سيامياا!واتهذه

/.وصمتبيته

كما،بصهاا،يديولوجعاهوالمسعديالسيدكدمهمما،ن

ينافضانهبأعتياد،التاريخيالجدلي"ادي،العلىالفكرحمدها

المل!سي.للواقعالملصسالتحليل

اليا!اض،الرجوع1ضرورةعنبحرادةيتحدىوهو،فالمسعدي

متجانس،غيرنعلمكما،فالمفعي.فنخل!بوعيالموروثمعفطمل

متجات!فيرا!خرهوالقاعةداخلوالفكر،متجانسغيروالحافر

والابداعيالثقافي1اورو!ايحولذلكمعالمسعديالسيدولكن.ايضا

له.المتخلفةقراءتهبفعلعلمتخلفوعيالىالعربي

8لمسعدي،ادصيدبصالىقصوىاهميةالغايبالنصيشكل

واعلاة،الاستشهاداتاكاجملةبوضوحنتبيناننمبشطيعبحيث

والفلاسفةالمعتزلةبينيجمعصو،المعروفةبعضالنصوصلكتابة

،واف!بال،عبده!مدالىالمطافبهينتهيثمالقدماءوالشعواء

التعامللفرورةثبتمعللثقافةالانتربولوجيةالتعريفكبعضواخيرا

هذهالنعوعى،اثباتفيلبمتوالمسالة.التاريخيةهيجلجدليهمع

ثعا4فييمتملالذيالعيفيومن،دلالتهالهجمعهاانمنبالرغم

فيرلرام!انها.اتلبالنص1لهذأفراءتهع!ندالمنعديالسيد

النصححورفانثمومن،كذلكالاتكونان!اولا6ب!شة

المسعصيالسيديختارهالذكطالوعيبحئه،بنمصفي،عشروطالغلأنب!

هذافيوالواعصالفقيهان.المعاصرالعربي1الادبلخدصكسبيل

الئكب،النهبهالنصمنععيننعوجودمنآتيينليساالبحث

رامعبالضبطولكنه،معاوالمثالياللاهوتيالنصبالتحديدهـو

الينصوعى،لهذهتهفرااعادةاليالباحثصحبتلننياالنمطيةالى

تشكلتالذيالموفوساطارمهامنافراكابعد،بهامىعما

اساسعلىومن6الخلق1اسأسعلىلاكتابتهااعاثةالى،فمه

النهايةفيوالموجود6معاآنفيوملغىمثبتالغثبفالنص.الالغاء



علىيقددلمبنصوعىومسورةممثمةالمسعد!السيدقناعةهو

المميقة.بنيتماال!اك

اكناسبةلان،المسعديالسيدحديثتعليلبصددلسناءهنااننا

شللعنوكشفتويةاطم،ذلكمع،نحنانها،بذلكتسمعلا

صعناهاكما،الايديولوجياتعدلمتاريخيةسطةكلالد!ةهذء

متصفالمسم!بمالسيدبحثفانولذلك.عليئثنطلي،سابقا

مستقبلا.اداف!كلتضقهويستحيد،تاريغيا

مصطلحمستمملا،التقدييلنراي!جمانههيحقاوالمصيبة

غي!البحثهذابديفتممايج!لاالوقتنفسوفي،الفربيالفكر

اتى،شيءكلكبلمثاليكوعيوالهيجليةالانتروبولوجيةالتعريف!

يا،الفربيالفرعلى"اًلهجومباسمالتقدسالفردحض،طولةبها

عرمتنظيم،العهتفيوالتقس،ظاهريايلاوروبيالفكريبمانه

تبنيه.فيمعنايتساهللاالذيالاوربيالغكربغيرالهجوم

كلليكم،اطيلاناريدولا،السلدةايه1معقدةالمسالةان

السيدبرصفها!هامالتيالف!يةالمنكلمةهذهان؟قولئلل!ومع

الادبومن،حمقافةالثقافةمنابعدهوبمامتصلةالمسعدي

معينة.تاريخيةبفترةمحمداجتماعيواحضلريكوعيالمعامرالعربى

سيلمميةلامدافمبالثرةغيرصياغةالاليسالمقدمالبحثهذاان

تخلفحذهمتخلفبرجواؤيطبقيمحتوىذاتواقتصاديةو؟جتماعية

عنمباشرغيرتعبيراالاليسفهووبالتمالي.العربيةالبرجوازية

لموفخاذلةمؤومةلطبقةوالسؤاتيجيةالتكتيكيهةالكلوحد

يخصفيماالتاريخيبالدورالقياماوافدام!لتثبيتمجالصايعد

ال!ربية.امتناعلىالميروحةالمعضنكلعلىالعمل

،عبدهمعمدانالمسعديللسيداقولاناحب:اخيرةكلهةر!

كلبما*سنةفيعاشلو،الخعسعيعد"شبابهليكانكما

البحثهـفىاواجهولربما،بهاتحمىالفيالصوتبنفستعم!

،عب!همحمدفعلهمالان،بطاواجهها!تيالف!ريةالمنكلمةبنض

هوماواجهوا،الباحثذكرهممنبينمن،فيرهفعلهوما

.وشرا.البياةذ!هرماركل

41حافرمعيلتقيانه(الفلسطينيلوفدامن)غربيةابووفال

الاصالةذاتقيهتمجالوفيالدينيالفكومجالفيالمسصي

.والحضادة

النونسي!الوفدمن)طريبقاحمدوتسامل

إتينيريتهكهللمسعدي،،السدة)مرح!يةتعبرحدايإلى

معفرته؟"فمن!

!ديدة،عربيةعبقريةخلقادالمحي!رة!ىةعكوتطيقا

كادباء،نسممكيف،الايبماًلوفدمنةالمراتيمصطضع!لساءل

المحاضر.اهملهمصاوهو،العبقريةهذهصنعفي

علىتعليقهفىبنيسالألساذالإهعيتيعبداللهللاستاذداقهم

.بالقسوةوالقسوةبألوعصالو!ظعاليبنانهاي!فرة

فياسدعديانةإلفقدلمالمفربوفدرييس)برادةميحمداما

الثييمنهجهعصملاحطاتلهوان،خطيرةقضايا!حامادخواطره

الكلاموان..بالصوفيةوانتصوالالتزامالوجوديةعنالسيث1بدا

الانزاملفكرةالجدي!ال!حبينماللقضيةفديمكلحالالتزامعلى

ءتحدثانوقالوالاجتملييوالاقتصاديالمأديبالتطوراساساموكي!

افنعبيرفي*ديبحريةعلىيضيق!امرتحديدالادبالماهيةالمحافر

.البثريالعراعميدانفييستجدماكلعن

لدسضالعامالطابعان"المؤبيالوفدمن1عياومليلولات

لادبعاءوذكراسلاعيةاوفلسفةوكلامفديمالبمنشتات-معهو

الشتمات،هذاكلتجمعوحمههناكانضمنيافتراضمع...غربيين

ليالعرض1صاحباراتيلايبررهلاالتعسفواضحاظنراضومو

ومزينةبلللماضموحمةمس:موينالىفقطلشييسعىكونه

ايضا.ل!ه
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المجتمىوهوالتار-هوالعرضهذاديالفائبانوافاا!

فلسفهاوكاناثبا،المكتوبيعسهألأمافالباوكصراعقننوع

اناوهو:استنناجألىيصلانيريدالرضصآحب.لاريخسااو

اعطاهآلنبمالمعنىوهو-،(الانسانجوس"منيعرانالألبمعلي

لتاريخ،مقاالرغمعماالننارته!ييركائنلألانسانهذاكان.للاتزام

استعمارمن6سياسياواءخماممانطمعنعوارضعليهتدامد

مابما"لتحفةيعلقالنبىكالفبارجميعامذهولكن..هزلمةاو

بثوونالاديحب!ينشغل.المماناليهاليصدننفضهانالاعلينا

حتى،القمع1علىتقومثولةجهلادفيمودعلهيكونودد،يومه

واستحالدارهالىعاد"لرسهيادالمعاشيعهلهمنانتهىمااذا

تضلقالمشكلاتهناومن..،،الانسانبجوهراليه:!ادبايدبعاديبا

المجتمصي-الثقافيسياف!مئم!نتزهةمفاهيمتستعملالتيالوهمية

والتوفيقالتبسيطقواصافرامةاالافيتفرااو،،6كالالرام"

دامماالاثبهذاعن!ئبةالضيقيةالمشك!وشيل..واليزيين

طى!قومامبكلوف!وهو،رراهالمالمجيمنطلقهبحكم

والتب!صر.التغطية

يكنصر،انيمكنلاال!فكرانفظل،متنقديهعالاالمسعديورد

الفكر،لحريةملتضهو،الالباءملتصان9،حرلواكمايم!او

فيتجربتيمناستوميتهاالخواطرمنجملة"محافرتهانموضعا

يلفتاناىوان،آرايهم!ياحراراكتقدينانوفال"الحياة

فيالربيةالامةتستنبطهانيجبما-سكسلأنللابع!بانالنظر

حضارتالىتضييفوان،ا!جودعلىقموتهامنالجديدطورها

يلإروها.ما

.3-.مسف!فررت،
وس.س

المضصنمش!لةتعنىماذال"مدوةحسينمحافرةناقشضاوكان

عمارالع!!من؟خرطانفياكشودةل(،،العربىالالبفي

تحديد-اولا:نقطينالىفتطرد!الجزالري!وفدمن)بلحسن

شخصيةوكل،إنسان!يةشض!يةبانه،والشماسالاديبمفهوم

التيالاجتماعيةورفاتمجهىهياواجنماسكائنهس،انسانية

فرزعلىوالشفافيةالقعرةهوالشامرفانلذا،تحدععا

هط.ويكون)ا!هاوامنوموفضمنهاوموقمهالعقاتهذهوتحديد

طبضاولمجمومة*ديبانتملالقنهذاو!ه.1اللضةبواسطة

وضوصيفكاالاناوف!تية،عنهمنفصل،موضوتهه،حتىامرهو

الثورية،وفواهاومراملايها*بتماعيةبالصكةالارتباصخلدمنتتحقق

الدورتلعبلااعيةالابالممليهةكلالحسمشكلةفكولذلعك

والتكوينالاجننملاءفاللاثعصر،مساعدعاملهيبل،ارو

عليعسوهذا.ثانو؟ثورايلعبالفناناوللاديباللاواعيادفسي

ال!لبنيةتشكلالتيالطميةوالرريةوالثقلتوالعقلادعى

طتزممنحازادبهوادبايانالقول1"لىوانتهي.الابداعي

بطريقةبلميكانيكيةبطريقةليسومن،كلابهةلكيعلمولو

والننعقد.والشكبهتعبالجكل

تق!يمعلى(اتونسيالوفدمن)بلقاسمنورالدينواعت-رض

!قكما.عضويانهأاوابالمعرفةمرتبصاماابانهللشهصاحاضرا

،بالانفصامحديثهمنالمتطقاليمءصل!هيختلفانهبدادةمعهد

وانفصلوانوإتهماًلىارتدماًالشعراءبكونالمحافريعالمهالذكباذلك

لحظاتلهتكونانشلاوايحقمنانحيئفى،المجتمععن

وشك.لمق9

لحضورخع!ةميوةتلقىالليثعا)حجازيعبدالمعطياحمدواشلا

شعرفالهايتعرضالتيالازمةانقلاللا،مروةبدولسة(االزتمرا

الئيالفنذلكهوشونالان،المعوريةالازماتاكبرمنالمعاصر

الاثبازمسةعنتعبيرالفنهنلاتراحعوان،ل!ريةاوعيحمل

ليستجديدة،والجماعيالفرديبينالانشالوازمة،كلهالعربي



.ولصورهالنقدياننيارنراجعابومالا،ماسيسببهاولكن

هـكيالمحافرتهع،اللبنانياًلوفدمن)خوريالياسواننقد

بالمضمونالش!لرب!

وبألرشيدعيدمحاضرتيمناقشة

م!!رهعلىنعليفا(اتولسيالوورمن)عياديسميرقال

ومحاضرة"امامرآاأعربيادرامياالادبوراكلالعيدكمالالدكتور

يرلي:ما"العربيالممرحعنيبحيثالعربيالمسرح"بالرب!عبدال!ريم

هـ-نيختلة!لعبيرالمراماانملحوظةمنانطلص!امااذا

بديرظمي!"اساسامنصلةانهااحيثمنالاخرىالادبةالتعابير

امبرابينمادي"ووسائلوت!ليأتمسا-تاضارفيالمباشرالحوار

مفهـجاومؤؤفورائهمنكانولواساسا1المشعخعىاوالممثلوهول

الجاؤبلاغنبارفرورةلاانالركأاحولهمنالمجتمعالجمهوروبين

بمقوماتالجانبهذاصتثونالمسرحيالابداعفيالنصيالاد؟ي

والفهـرية.والتقن!ةالماديةا!فل

يركزانهحيثمنالدراميالماولفبأهميةالايممانورغملذلك

،لمحاتومرحليتهالتعبيرمفهاجويصطوالانارةالبحثمحاورالنصفي

.الجم!ورمعالحواراربظالاسأسيالعنمرالممثلاهميهفنفي،

ناتمركعندهـصا(،المؤلفافتل"عليهنبانبالتالىيمصولا

وبينبينهتبرتوروالفهـريةوالسياسيةالاجتماعيةال!ة

ولججا.متطورتعبيرومنهاججديدةبصم!إور1(اافيحتاج،الجمصر

دالما.مقنرحا،احيان!هرتجلابنفسهيبدعهشخصيتعب!يرالى

حصلمثلماانتقالمرحلةيناسب"المؤلفموتالاننمتنرلذلك

حتىاوالقروسطيةاوروبافيالهار/خية1المراحلمنعديد!كاذلك

واقتصادبةاجتماعيةوثوراتهزاتفيامابأنال!عديثالعصرفي

ن7اويعصل،بالمانيا"سبكانور"مسرح!يحصلكوسا.وسياسية

.ببولونياء"فووتفسكيالعند

الممربجنوال!ارللفرجةالاساسيالتمربصفتهؤا!مثل

التطوراتيواكبلأالذيالمؤلف!عنالاستغناءوالىالارتجالالىيحتاج

المسرحي.للتعبيرالجديدوالف!الموضوعياالمنهجلننشييد

بالهوج"نصفهانيصممنفلاالشاملالمممرحفيالبحثاما

الاشاملامرحسايشبرلاعيدكمالالدكتورككاذاالاا(،والمرج

ةالادبالتعاسريمتمدالذيالشامل"صرحاما.الاستعراضياالمسرح

*ماهيريتصورحستتوالغنمائيةوالتشكيليةوالراهـصةوالموسي!لأ

لمثقع!ةوالهالنقديةالحديةوالنظرةالفنيةالدفيةاطاروفى

لدىالمفترضةوالاهتماماتالمقنرحةا&ضوعيةبالمطورالجدلية1

قحإماال!الموصلة1الطريقلكنهممحالةلاالمراسصعهفانه،ا!تفرجين

ن!وطبة!واجتماعيجضا!حيز!االضيقينوالتفنينالتاطير

الثصبظاتمعجديةومحاوراتواسعةجديم!ةمساحاتبلئ

ايىوميوافعهمفيموصلتعبيرالىاحتماجواوكلماكانواحيثما

لرغبةكبتمادونالمنهعديموقراطيوالفنيوالسياسيالاجتماعي

.ذاكاوالفنيالتعبيربهذاالاستفادةفي

ل!ركةمصمرايكنلماللامعقولمسرحانالىاشيرأنليهـقي

ص-الاعامةالعربيللمممرجباهرااومافترةؤثهمعينةمسرحية

وء.ثلينومخرصئكابمنعلميهالمقبلينلدىتتوفواوتوفىت

واجتماعهةثقافيةارضيةفي!نيةتقليعات،،مواًكبة"فيرغبة

اندفاع-الاخطرالامرهووهذا-اوادربيةالارف!يةعنمختلفة

مووالرريالمممرح!ياللونهذابهاتىالني1السياسيالمنققفي

ت!طيمتحهولبلفقطلفوياووجوديقلقعنتعبرلارجعي!ةردةمنطق

والسياسيالاجتماعيالمممرحبهااتىالتيوالمطارحاتإلافاداتكللا

وما.الخمسيناتفيوكذلكالحربين1بينيالملاالفكرااطارفي

للجسدلالقادملموعيماللاالصرلهداممثلالاالحيكيم1توفيق

.!الواق!المثي

يلي:ما(اليمنىالوورمن)!حهدلدينكمارالودـ1

الشاملالىسحلمصطلحالسخدامهعيدالا-+تأذعلىاولاخذ3

بمضؤيسودالتبمالهذيانيةالمسرحيةالظاهرةاوالحالةعن!مبيرا

موضاتعنعهـبعارةوهياأراهنةالترةؤيالعربيةا!طارنا

ءاوفانسنقكمااءكماملفالمسرح،وتجاريةاستهراضيةمسرحية

كافةمن!ا-تفا!ةعليهامتعا؟فوفجربةمسرحيمفهومالمناووونالاخوة

آخر.الىوالتاءوالر!صاوسيقىا:ال!ون

تركيزهعيى*هوكهالالاسلتاذعاىآخذهالذيالثاني1والأخذ

اعياطا:ال؟بمسرصممثلةالحكيمتو؟+ئعنداسرحيىةاالتجربةعلى

المسرحفيالمستحدثةللاشكالكمثال"فمآ!عملكل"و،إ،الشجرة

فيحماثةءنبالفملوتعبررائم!مم!رحببةلت!إربواغفالهالعر؟!

ستفادة.لجربه*:التجاربهذهومناماصراالمسرحيللشكلالاسنخدام

لمسر-4ار؟شسهداصراجعايهاوكمثالالبريختيالملرمياًلمرحمن

الانجاشالمخرجلقديموكذلك(،،الفوئزيةالطبا!!رردائرذ"ءدر-خت

إستن!صاموهي"الاماميةالقرىفيجطاللمسرحية"الخوري"

."الثانيةالطلمجةاالحربؤيثهيك"بريختلمسرحية

الم!مرحوككسبر!-!الرابعال!ائصتنحطيممحاولاتهناككذلك

م7؟18في؟لنفاشمالونمنذوجتاتياالايطاليةالمعماريةالبنية

مننج!المحاولاتوهذه،الاولى4الرببالمسحيةالنهضةونشوء

."حزيران5اجلمنسمرحفلة"ونوسسمداطهمعرحيةامثلتها

وجوديحممفانمهاـرشيدباعندالكليمالا-نناذلبح!ثبالنسبةاما

مرحيةعدةنكلياتثمةانارىبينما،عربيةمصبةةنظرت

ولهئات،لعامفكراتجاهاعنتبرشهاوكل!تمرص"-عهـ!وهي

..اجتماعيةوطبقات

الانسيرورفها!يقىنهافعلامو-ودةإكنلماذاالن!ريةان

لاونحن.كبارونتادمسحيينيدعهـلاوالضب!رلتشكلانحو

د1ؤفمعانظريةا!دهايجادفيمثلاعاشورنعمانمورننثر

الذينوهمشكلريوغاليالنقاشورجاءم!لعالاامينكمحمودنفدعيين

مهدواالمربطوالذينالمسرح3ؤيماعيالاصا)تيارالسسارسوا

الريسيوسفؤرجووالفرتدديابكمحمودلضنجةمسرحيةلاسماءالريق

..وغيرهمونوسوسهداللهمص!وعزبز

المربيمجتمسااصيخا-اتوتبررهاموجودةاكطريةان

العصر.واحتياجات

اللامعقوليةالا"جاهاتمنبالرشيدالاستاذورلمحفبأ!سبةاما

اتفقفاجدنيمبأتالخ!اواخرفيوخاصةصرتالتيوالعبثي!ة

"درتوللا-ف،اطلا-هااثبتتانهاواقولبلرفضهافيمعه

ار!من!لجةافهرةحرؤتانوبمدشيئامت!اخرو!تؤيذلك

كاتبابته،د:الافلاسهمذاعلىمثالأهناواضع.ال!قيقيدبناا

الطبقيةال!فيقيةالانسانيةفضاياعنللتعبيرواتجفهكاداموفعبثي

.،،الةف!سياسةالالاخيرةم!مرحيتهنيذلكودجلى

:"الجزائريالوفدمن)فاسيءصطفىوقال

المسرحيةكثم!1ننجحلامعناهماعيدكمالالاستاذمحافرة!يجا،

الضحى.العربيةفخممالتي

يعيهالذيءادجاحهوما:ؤقطاتساعلناحييمنوانا

المحافرأالاستاذ

المرحيةتسالهالن!بهيالمحطيالنجاحيعنيكمالالاستاذكاناذا

عهمتفقون،نحنتستخممهاالتيا!حليةوالعباراتللمفرداتنظرا

العامية.صنالأستفبمانجاحهاافي

حقاأنححاالدايصتبرهلوركن

مستوىعلىيقومانيجبفشلهااوالمسرحيةنجيبأناعننقد

عربياكاتناالفسهيعتبرإنالعربيالكلالبوعلى،العربي1العالم

ال!ربية.اللفةانصاطاوظورعنومسؤول



الشرفي.محاضرةقشة!لم

فيالعربيةاللضةمشكلةالالشرفياحمدمحاصرة!لىوتعليقا

الكويتية،"النهضة"مجلةمديرالشيى)عبداللهقلا،(المعاصرالادب

كما"بدتمنهااساسيةجوانبفيوافمكعفةالمحاضرةبان

واجتماعيةوثقافيةفهـرية،عديدةلقضاياكبيرةعناوينانها

لآوما،العاميةواللهج!العربيةالفةوافعتهسروهيمتنرقة

بعيد.اواقريبمن،اليه

لهامية.بأالكنابةالىالمعقبينبهضثصةالشيتيوعارض

ومعىتعيشالعاميةلان،عنهاالمدافعيناواليهاالداع!ينوهاجم

والتلاحم،التفاهمجسر..الجرهيلص!حىاوان.موتهابثرة

كو!6خليجهمالىمحيطهممنلعرباامةبينالممتدالمصي!يالعربي

(لحروفاواحلال"اللفةهذ؟(فىنجةلالىوالداعينالشعوب!يينهاجم

حافدش!بيمنطلقمنالمنطلقةعقلسعي!دكم!ة،محلهااللائينية

الامةنشوءمقوماتحىاهياللفةاناذ،الفع!،العربيةعلي

وفيالوفتالكبيرالتراك!والحضارةاناوهيالمقوكالاساسيبلالعربية

.الناسالىالكيابةفي"القاموسيلالتقوقعهبمنفسه

الفصحىامحتمادالىوالقلفزيونوالم!مرحالسين!اكنابودما

لفسدانياثاوعببةالمت!نيةالاميةمحللشلالمبسطةالمهلبة

الحقيقي.والاحساليوالجمالالنوى

الههـبيةاللمةعلىلغيرةافيالمئاربةبعضبمواقفاشادكما

والتاثرثقافنهتركالذيالفرنسيالاستعملراثرمنهنمال!المعاناةحيث

واضحا.امرابألؤنسية

والمعاهسدا،دارسمعلمياعدادبغرورةالشينىطالبكمآ

وهم،تهمال!وينلان،جيدااعداداالعربيةالمغةاواسالذة

كااداصلامحتاجون،وتراثهولفتهالجيلاتنشئةكامسؤولون

تدريسهاايتقنواحتىالعربيةاللغةيعلمهم

لمحال:فقد2أتونسيالوفدمن)اللفمانياحمداما

وتيسيرالعربيةالةلتطويرالضخطيطعلىتمامامواةقانا"

لغةكونهاعنفضلاالعام!الحياةلحةحقمالتصيرقواعدها

والثقافة.الاثب

لاللفةفبولتكونانالفص!تستطعلاواصداوجهاارىا!بيد

لكتابةاطرذعنوتوعيهمالاميينتثقيفمشهـلةواعني"الوسيلة

الادبية.

منهسايانمونالأبتمنالاعكلا&!وادانفيطلقااشكلا

فالصحفالاخباريةواولدةالاذاعةفيالاخبارنشرات،(مجملا"

!متي3ددالتجربةعشتو!)يقينكملعليولكس(لهمقىلتهاذا)

لا..(الخمقالة،زص!يدة،مرحية)دجمر1اشايان،بألاذاع!

نااقللماذاالاميننفوسفيجداضئيلمفعولالالهمايكون

.تماماءمنصمام!ولها

الشاملةالتنهيةمعركةخلإفةاقطارهاكلفيالعربيةالامةوان

،واكثركلهالشعبلهاجنداذا!الاكسبهايمكنلالمعركةاوهذه

امى.شعبنانصفمن

ويا!طبةالمباش!رةبالمقالةالتوع!يةمحونالأتقضينجاعةوا

وباكل4امتاعاظاهرهي!ونالثيوالادبيالفنيبالانربل،الرنمانة

الاميينتجنيدف!ال!نجاعةهذهتحققانيمكنفكيف.وتوعيةقثقيف

الاذاطةفيبمع)"ادبأاللهمنكنبلماذاالتنمية1معركةفي

اهم!ماعنببرونبهاالتيالعاميةلهجتهمفي(التلقرةفيويرى

عصلكل.ويدفل،وجدانميحركماينلقونوبها،و*مهم

رسميا!محلاالعاميةاللهجةنحلااتيعنيلامذاان

الا4فتمنىيوميا!يديثمةوكتبئهناالمقترحالحلومنالكعابة

الادبالفن9ولفةالعلملغةالفصحىاللفةفيهتكونبعيدايكون

الشعبافىادجميععند

وتفكيرتروءناحدهمانختارانيجباختياراناامامناوا؟ن

عاطنى.مؤثوطهمنتجردوعن

فنثقفهمالتطيمنورمنالمحرومينبأيديناخذانعليناهل-ا

باللهجةتبليفنودمابتبليفهموذلكلنلادالخيرمستواهممنونرفع

العامية؟

العلاية-اللهجةضدالحملة!ثيرتحت-لنايجو!هلامس2

حياتهمفياياصميكملونفنتركهمالم!دومينب!ؤلاءنضحيان

يكواونوبذلك،التنميةمعركةثر!فييشاركونفلا،الهلاثهية1

م!تمعهم'كللىالثقلاصيعةعالة

كا،بوممامنمتحرراديب3لايحيراانيجعرالسؤالانهذان

هلييهايجيبنا(حرامختارا)يختاروانالبراقةالشهإرات

بلا"الو،الاولالسؤالعلىمؤكدة"بنعهها(اجبتذفقدانمااما

الث!ص.الس!ؤالعمصكذلكولكدة

نفسه:فيالموضى،تونسمنلبلقاسمنورالدينقالهومما

العربية،البلادفي4هابواالفصحىقضيةالمنافشاتهمهطرحته

فحسبكاداةب!اللفةيتصللالانهحساسانهاعتقدالموضوعوهذا

لقتافقدناانقى!حن.وسلوكوضارةكفربالخةيتصانماوا

كيانناهيلانها،انفسنافصدفاننما-يكونلنوهذا-/العربية

بيننا.الجلاعالمتينوالحبل

فيط!ماوذلكالهاميات2مسالةافادةالىالاستعمارسعىوو*

قسمتمعروفهوفك!،.اللاتينيةااليهآلتماالىالعربيةتوولان

،ونذ3هـمستقلةلفاتالىبعدفيماآلتلهجاتالىاللض"ووه

لانهالفاتلميستالماميةفالل!هجات.والايطاليةالفرنسيةمنط

ا"ختلفة.الاقاليماهلبينمفهومةغهرالواحدالقطرمستوىعلى

بواسةبي!نهمفيماالابلاغاهلهيسطيعلاالواحدالقطركانواذا

المشوشالخليطبهذالتف!االهوبيستطيعفكيف،اتالله!

حيثمنتختلفدجاجةكلمةؤهثلا.الدار-إتمنيحصىلاالذي

ابدالاتيتب!لفيها.ثالجيمواخر؟طربينالل!مئفيالنطق

(،وفيدجادجه)الجرالروفي،(دجاجةلكنطقتون!ففي.فريبة

ش!الوف-،(ثاتشمهلالنهرينبنفيما4،(دكاكهلمصر

51دياديهلالعربيةأجزيرةا

حيثمنشديدااختنافيهاالاصواتقختلففالدارجات

ماولعل.والنغميتوالهمسوالجوهروالتدقيقوا&غله!اكطق

انهاهوالناسبينابلا4لغةتكونانعنالداربتيبمد

.!الاس!من!رفضهاواختلاو!ا،مختافة

اللفويللمشكلال!لهوء!ايسالانالحقسسثلولكن

الرصين.الباحثينكرهلاوالئليالقلاتم

حسين.طهكعبمررحدصهيمعوتهاالاولونممانكما

مستهبننراهماوحل!ط،!هاالزياثةحقلنناا،ساليهذاوعلى

نشهـلي!.عجينتناظضا.المه"مرالثولىمعيتماشىلأووحشي

يحملواانيحاولونوالذين،بئفسهالاتت!3بئاوممانشاع؟ما

الشاريهذافيعمدضيقاكساءيشتريكالثيهمالوزرالعربية

السببهماوالفصالالخياطانوينسىضيقعلى؟مساءلومالى

ذلصكهفي

يقولانامهافىلناحصيلةالىتنضمالتيالم!زلمنانهواغنقد

عاجزاماالقلاللهذاان.علمبلفةلشتالعربيةبأنيضن!ا

.الاخروني!لانويسو؟هميعم!ونلاالذينقبيلمن6وعميلاو

وهموطودوهاأليهوداحجاهااالسنينلاف2!دالميتةفالبرية

.و؟ل!فنونالعلوم1الانبهايدرسون

هياشكا)هافيوالنريبةاحعيرة4الابجدتالحرو!ذاتوالصينية

الصينيين.عندوالنكنولوجياالطم!ة



بنا.هيلمتناان

ينعحر!كلوا.يسيرشيكلافكالوأصنامحواذا

الامةاانوبعا،واثعليىا!ثقفنلغههيالوبيةالشةانفى

وبما،يلاميةيانونت!يبامنيبأ+مةسبصنيزالماالربية

والاقتصادالياسة!وأ،نفيالحق!الاميينهولاءان

الأثسكلاتهذهانبما-والتنميةالبناء!ييشاركواضهوالاجتماء

والانفعالامرءاالحلانامتبرفثنيبالح!طينانضها!حكما

ي!:فيمايتمثلهوضوعيةواحر

طىالعربيةاللغةفيالمختصينالعلعاءامنلجانشوم-ا

المستعملةالفصىالعربيةللكم!سسحبعمليةالا!ارمستوى

هذهتجمعثم.الحيةمجرىجرتوالغالناسالسنةعلى

ومبم،الفلاحةمعجمفيكون:المواض!يعبحسبمعا*دمفىالالفثلى

الىالحيوانو!بم،النباتوسبم،الصناعةوصبم،ا&جارة

...آخره

!نالمعن،لانجنةهماوالبلايةاديفع!المهلهداصركدانمه

الاجنبية.بايظت"لتالرمنيخةالناس!ةولسلامة

الممل!ذاالقطريالمستوىعلى-لجنةكلصنمانبعد-2

ال!كة،للطنامجموعةهيالتيالعامةالدميةاللحنةتحتمع

ومواقت!الاستممالاسأسعليواقرارهاالمفرداتلمراحعةوذلك

واالصرلية.منهاالن!يةالعربيةللفةالىاع!

السابقالمملاتمامبعهالمعاجمهذهكلئؤاتوجث!اذا-3

كلماتاثفالاوتريباالىاوالن!الىوقتهاالالتصيمكن

الربيةتواهدمواضةثمل!انبعدالامةالسنةع!مسشعملة

وا!ربهة.يةالنص

ف!مون:بشرينمرهونةالضياداهععالا(الثورةوهلىه

وتحيهالمشروعهذاكمويلتصمنالتيالسياسيةالمبلارة-ا

.تقد!اةله!ا!سنواتعشرطيلة

الترثدينركوابأنبهواثعائمونطيهالقالمونيتمدان-ب

،وان.للأنلاسهـشعاشوا،الفللونالحسنةلألواكلأتوالتعبير

؟لمل.الىمباشرةيتحوا!

التالية:النت!مهقتصعلبهذااننا

وذلك،عليهاالممروبالحصلرمناد!بيةاللغهاضاج-ا

،وكلاستص!المنةلان،"اليوميةوالمعمسالشارءلفةبجص

.للوتسثرةلفةهيتستممللالفة

المسانتالداخليةوالؤىهاوللميالاستحمادطىالريق1!ع-2

وذلك،ا!بيةالشصب!صلىنهايحةاسواربندلاا!هالساعيه،له

بينها.الشيةالصليةيقطع

العربيةالمجامعل!روجمنمنت!جانللوبيةيمكنسبقبما-3

من!تفقانالمشولمنفليسالتا!غحركأعنوتغلفهاوبطئها

لمتقدم،6الا"دكلالعديمةوالاخشإعاىلناعانيوم!لاالمزدات

اهراثيميالمغدداتمنصيلتهمع!بالقاكلةاءلصبيالمجهعبضما

قريبا.سنةاربعينمدةفىكلمةالفمثرينصاتياستعملألها

المبالضة.حدادم!ة"لعلهية!مطمعنا
حقولنالناهيلهما،متسعةوليست،لغتناالربيةان

ظكها.لاننافطالتعر!

المعاصرةفكرةحول

موفوعاتمحلب!*رمنىالو!كمنلالععكفهاام!هم!وفل

ييي:مااوركلمر!اطروحةالمعاصرة

هو!ا،المطمرةمنعملىكب!والرا؟غصضلألارىاني
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فياشمهذاوتوكمحكلعديدلونيقفك،الصيوحةاررهفيبأد

.الانعان

حم!لا،الحهاتمصمهعاسمهذاتداخلرر.تبحدوياتي

ا..وعمةفوماالامربد--،اللىدةيثوشي

،ولنأشمينهذينبيعهوهديةفووقاهنالهاناداهوالذي

..تقد!إفلهاألي!فتلفتانادون،واحدةخكلةالفادن!يو

قيه،اميش؟ناو،اللرفىكونانسناهمامرأسننان

..م!+يرامحاناو

نالاالعرفياومدأنوهي،تملا"هنا-سفامرثيةالحطاما

خاصازمنااصنعان6ومسبانامشيلافيهاحيهان،ق!اكون

..متواليةزكيبةايامتستهعنيانلا،متميزأ

لسؤالقمالسؤالفهو،مستقبلييننكونان!مكنكيفاما

الفاعليةب!املالراهن-كلمنانحيااننستطيعكييفة)هواخر

"؟الحريةوكامل

قبم!وان،الحياةعص!ميلاخوةا!هاتطمونكمآا'دبان

صص،للحيلاظلآعربتعب!وهو،يحع!و!ةسملالهافيه

نجيبرالعةفيمصانسعيديتسدلكما،ضاشيظليستقيم

وال!بأاللصمحكلظ

انناالا،نريدكماالمستقبلنرسمانالاخوةاي!لناان

بم!اففسنكون،والاالراهنالواقعالي1بلانصرافاولامطالبون

كليلاذمناصدرنا!ليجثمانبعد،ا!ستقبلا!الهروبع!ر

..الاضيالىاالكلوبعص

فراتمحاضرهمناقثة

محاضرةعلى؟الفلسطينيالوفدمنلشاورابورشلاوطق

(،السياسيةالحريةتناديالحديثةالعوبيةلروايةا"فىاجعفيف

وضعانهاماتبماواخذ،الموموعاستيع!عنبالقعورفاتههها

،،المحام!ون،)كنفانىولغسان(،سعد"ام"روايتيواحدمستوىعلى

لراسته.فىانشاممياكانوافه،حورانيلفيصل

تيسيرسبولان"الارشمنالوفدلالنرفىيزالدروكس!جمنوفال

الليمالقمعبسببوليس،اصابهالذيالعمىبسببانتحرانما

المطمر.اليهاملا

ملاصةههردأايضاالاردنيأو!صاكا)نحاليسالمولكن

..سيلأسيلسببانتصانماسبولانفاكدالعز-فىكي1

علياهميتهاتقومجديةمحاولةالبحثبانضدكي!لمياساواشار

للعربالن!مبةمركريهمسالةوهي،الق!معمسالةعلىالتركيز

ع!لاصة.السبي

الروالييناعربخااههلانهالباحثمهطههيتيعبداللهواخد

معاضرته.فى

:بقوا"االتطيقلاهت!علىفراجعيفورد،

الزملا*،عيونعنالمطبوءالنصغيل!اناالىالفتاناولااحب

تتن!لىلملانهابالنقعىالدراسةتتهمنتيةمداخ!الىادى

بعضذكرهاالتيالاعمالانحقميقةوا.هامةاضىدوائيةاعمال

إميدهافيال!واسةونءمو!مضمنتندرجلاكلاثدةانرملاء

تناديالحديثةالصبيةالرواية"وهومحع!امسامعكمعسى

السياسية"ل!يةا

منلارع.ودداقيهينلاءلاللدارسحتىالمراسة1موضوءواختيار

التيالروايية*عملادناولفيخيئداتيليحددالذيهوا*ختيار

من*عماليلأنت!قاصذلصكيعنيانثون،الدرواسةهذهالهاعدضت

العربيالاقليمهذاكلوا'صاثوةاطارهاخثرجبقيتاننيروكية11

.داكاوا2

،،*



ازجاننيفيهامولالني"شاورابو"الاستاذملاحظةبشان

وفيصل"-مدام"دوايةمع"المحامرون،أ!وايةالشالىنفسفي

سياىفيالروائييناسمورودبأنارد،كنفلأليغسانمعحوراني

يمنيوانمه،فنيةهـمهعلىاضعهماااننيمطلقايمنيلاواحد

موضوعبصلب!تتصلمضمونيتماسنقطةكل!ليهمابألتحديد

ال!را!سة.هذه

زاويةمنحورانيافيصللروايةشاورابوالأستاذمححمةاما

الفلسطينيينقبولهالاتصوسياسيةنعروجهةالىترويجها

!فأنلاوسيلالسيةحربيهفظروجهةص!،طسطينارضامن!بجزء

فسطينيةجبههةايالىليبالنسبةنقديا.هماوليس.بهالي

منطلقففا.يعبرجبهةايةنعروجهةوعنالاديبهذاينتمي

لقولفبة،1اما.الادبيوليسالحزبيالمتصنيفاطارفىجمفل

هي((غلالميومنيالمثصى"مينهخاروايةاناشهرابوالاستاذ

لشراعاد)عنديوقف(،مينه)ةاممالافيالاهموان،انشلابعطا

والنق!دالالبلتاريخنتركذاتيةنعروجهةفهئه،،والعاصفة

فيها.الحكمالموفوعي

!فا&لشلاساالطابععلميهايغلىلرايسةقععتاننيثولهوه!أ

*عمالصلبمنمنتزعهو(،انش!"شاور،بو*ستاذا-!سببهما

يتبينلايمب!عينيهعنطبوعااكصغيابمكيكوإنالروالية

الاثبيةلجمال!يةواالانشثيةبينيفلطانهويبوانرموجينب!ينما

فائم"يومفيالمثمسالروايةعلىتحاملهمنيتضحكمهالتعبيرية

لالشثيتها.

اكي"سبولتيسير"ك!(،صوكسل)*ستاذملاحعةبشان

الذيالعمىبسببوانماالقمعبسببليس"يقولكمانتحرا

نشرهالذيادمعلبصلبذلكيذكرنيالتبريرهذافان،(صابها

انتحرانهزعمواحين"ماياكوفسكي"انتحارحولالستالينيون

انههو،يلاسلوبهذامثلفييقالماافلان11فراميةلاسبل!

بالقبواتاالسطو،اتيغطيانيحاول

لمانف!مداخلتهفيجاءائي11الثالثالزبلملاحعهحول

كاناذاادريفلا.محصظنجيبسوىاسةبالدسممرمناتناول

وصلاح،أبراهيماللهوصفع،امريسيوسفأنيدريالزميل

هم..ديابومحمودغيطثيوءمال،العيوكلىويامين،حاف

،،إمهريون

ناجىهلالبحثقشةمنل

بحثمنقشةفىلمالوف!التونسيمن)حمودنورالدينوقال

(وليدةا"مامرشصناكجديدالروضيتراثنامنالانننفاع"ناجى!!

المستخرجةا"لمهملةاالبصر"ولىبحثهناجيه!الأستاذركز

فيها-مرنهالتي"الخليليةاالدوائر"اوالعروضيةاًلدوائرمن

.الحورجممح

وانبثقتالفدعآءال!ثكلاءانضيمنءاًلقديمةالبصرنبضهلقد

الصرالتييمكنفىوالانشلا،التاء1اثناءالنفسيةحالاتهممناننامى

"الشعراء1"مناحدعليهايكتبلمميتةادموالرمناشنخراجها

منمفتعلةتهاذجالاالباحثالس!طمهاالتي!الاستشهلااتوما

.الشعراءا"منوال!عيلىينسما!الصوفيينبعضوضع

الدوائرهذهوضعهمط(،حسابيا1)احمدبنالليللقدممك

منينكونال!يلبحرانر!انهاذ،(موسيقيا"كانممااكثر

مرتين()مفاعيلنفعولنشاعيلنفعولن:فيمتهاصوقيةكمية

كا:دداناإذاانناورممه

ش!لعاىالتفعيلاتوكت،الثانيةالضفعيلةفي(عيانل

تعصلنا،التفبلمةنضىمن(مغا)الىالقراءةوواصد،!دائري)

فاعا-نمستفطنر،علنمسقعلن:هكذاوهو!،لبسيص)بحرعاى

وواصلن!االاولياكيالضةلنامنبدمانااذاا.كذلك"مرتين)

طذا:وهو"المديد)بحرعلىتحصلنادائريثكلع!ىالقراءة

فاعسن()واضاف!مرين)(فاعلن)فاعلاننفاعلنفاعلالن

"5جزوء"لايستعمالو!2لمالصبانوقال((الدالرةل)تتمميللاخيرة

العربعليهثنبماا،صلفايهما،الاخيرةا"فاعلنلبحذفاي1

الاصلطبعا؟ه(،العروضيةاائرةالدا"بهالستقامتماامشصهم

عقدتالتيلدوالراهذهفيما،لدةولاشعرهمالعربطليهكتبماهو

بلالشعرية1النفمةفىلهكليعةولاتليسبعف!ءالعروضعلم

جميعفييقولون-"لعروضيينمنبعدهجاءمناو-الخليلاجطت

ناوالحقيقةكذاهومنهوالمستعمل!ااصلهان:تقريباالبحور

لاستقامةاضيفمالاالصبشعوعليهجاهماهو"دالأصل)ة

.(الدائرة1)

فولمثلشعر!الشعراءطيهكتبوفنأمربا1ع!ندعر!لقد

:بخاكلثومغوو

....!مبحينابصحن!كهبسيالا

:يساويانهاىفراالخليلووزنه

،(الوافو"وسص"ه4مرتين)!فولنمفاعلتنمفاعلتن)

وجدالمولأئراحدىاقيالتفعي!هذهيديران!رادعدممالكنه

بابدالا،ذلكيتمولاواحدهدائرةقي،(الك!ل"معي!ورانه

لالوافر:اصلان!لا"بمفدلتن)،فصلن)

سبصحذفويجب(مرتن)!مفآعلنننمفاعلتنمفاعلتنا)

فهـل،اكباهما!واسكانآخرهمن(وساكنفنحركي11لخمبف

!ولالوننذلكعلىبياقىصفدعروضيااولظ!راوجدناالإا

لتطويرواحياؤها!ستغلالهويعناالعرباه!لمهقدالوزنهذا"ن

الض!ي"العروضيةالغرضيلات"ان،مولسي!هواثراءالعربي1الشع!ر

في!تلشيميتةفرضيةمحرداكنهاكثيرةالوائرهذهمنتتولد

التوقيعإممس!بهاالذيالشعرياءلنفمماثورفاين..موسيقىاي

؟!الوفنهذايعززحديثشعروجدوهل

هذةدبهاالتيهيانفقهاالتيالنماذجانا:تقولقد

"لب!ور!يتقعالتي،(لجواذاتا،)اناقولوتكني،،الموسقةال

يفنذيههالبحوراوهذه،ظقائياوج!ت("جوافىأت"القديمه

حسبوالسكناتالحركاتبجميعفيتوناعمىاخداءالعروصيون

م!ناننعرفونحن،مم!إ،دافيبقىالدالرةمنالمسضشجالوزن1

الا6التمالبحرمنالسمع1فياحاىهوولالزحنداوارحوازات1

!الالخفيف،("مستفطنالمن،،السين"حذفحمير1ي!سنانهترى

فييدرينافمن،الوزنلاختلالاحيانمنكثيركلابقيتها1ولو

واكذاحنفيصزاوكذاحن!يحسنانه"المهملة1البصرالهذه

هروفهواكمامنهكذاضف!،ج!وزلاالبصهذامنكناحذفاذا

العروضامراخذنالو.يعولذلكوشرح"والتراقماالتعاثب1،لفي

مفاعلتن):هو((الواؤوالان"لاعتبرت"الحسابالمؤخذكما

يافيهيجدونولاسهكتجاوبونلاالشوإءلكن،مف!ل!لتنمفاعلتن

نفسم.

الباحثالسيد!اقامالتيالمليعةهذهمناففألاافيعلى

بوديفاناغيرهاثونالقديمةالبحورعيلىابقاء1المعارضموقف

يركانافضل!نيإلقديمةءثبالى-ديدةاخرىابحورتوجدان

لثاهر.الاجىهادامرها


