
صز!يص!اللفص!و

!ينئض!1لجرل!صي!يؤهـ!لىصى!أ

ليزاف1عبد!شاثابئ

الجريح"والزمان؟أوجاعهاالعيونحاصرتنبرلترجصهوسعيا(روحيةرؤية)جوهرهفيالشعركاناذا

،(احتجاجايديأرفع)ءالىيصدقالقولىهذافلنعكولرجيقولكما،مثالالىالواقع

بالخيبةمحكومومصير،نلقسوجودعلىاحتجاجشعرهوفياشبه،فوزيلدلىالقصيدةان،كريمفوزيقصاثدعلىبعيدحد

:والانكسار،النورعنبحثاالملغومةالخنادقعبرمنغمةروحيةبشهقة

أناوها"وفطرةحلمهيبماالذاتاصطداممنمتولدةموقعةارتعاشه

المحطمةو(لمركبةالثالثالزمنبيناقيم(،الكشفالىحاجةفيأبدايظلعللم)ءلاكتشافبالعالم

الحدادساريةتظلني5شاررينيه

المكتوءنواحهامنالساقطبفيئهاوراءالمتخفيةالبهبةلصيدسحريةشبكهايضاهيكما

المهزومالفرسعيونفيحتفيأرقبيستقيأغلبهاانعجبفلاالعرضيةالواقعوخطوطهانكسارات

..الاتبىبرايةمكفناللأشياء،الخارجيةالقشرةوراءالمخبوءالسريالعالمذلكمنوهجه

،ااحتجاجايدوارفع)ء"الرمادمنهـ"البائدةالشهيةالابار،ءتلكومن

بفرديته:طا:حسوفيهالموجوداتالىتنظركونهافي،فوزيقصائدخصوصيةتكمنلا

"الثعبانوجهأرلىكنت،وحديلكنبم)ءهـهـانماحسبالمجرداتتجسيدهافيولا،فقطأشياءأنهاعلى

،االضاحككنت،وحديلكني)ءالىالاشياءتلكنقلعلىالرائعةقدرتهافيخصوصيتهاتكمن

حلمالىالشعريحلأنتحمسهقدرلشيءيتحمسقلماوهو.والخيالىالاسطورةعالم

منالكثيريعانيهـ.الارادةمشلولىأحياناتجدههـبلىوأسطورةالعالمأمامالاطفالبدهشةأشبهدهشة،فوزيقصائدفي

:خاطئانكلاهماواتجاهينمرأحلأهماخيارينولهونا)ء،(الخوفبجاهمأخوذيندوائرنرتد""رعشتنانتلمس)ء

كط!اكاوجز)ءبكارةالىحنينقصائدهوفي،،(ماءسورةعنغفلتنابأصابع

"الموتالوقفةفي،الموتالخطوةففبماشبهوهيام!(،المنسيةبراءتناوهمفينتعثر)ء:وبراءتهاالاشياء

الغربتينشاهقمناناها"و:وسحراجوهريةأكثرهومالمعانقةالمتصوفةبهيا"

والسكوتالصدلىبينأصالح"الساعةوراءالمخبوءللسحرنتأهبكنا)ء

(،بينالبينسيديياانتوهاومنالروحشرفاتمننهرا،زيتونمننهرايلأمسكيف،ء

معظمفينجدءهـانماينهارأويتشاءم!لاالشاعرانبيدهـ(،مفتوحةأبواب

والمدن،الفرحعوالم:والاسىالخيبهمظاهرلكلىمعادلاقصائدهواذ،العادقيالواقعجزئياتعلىفوزيقصائدتنفتحقلما

انكساراتمعالمهاتطمسولاالمتاهاتتطفئهالاالتبم،الوشصيئةرفضايتبنىلافانه،أصيلىوغيرزائفهوعماالشاعريغترب

للعثورالملغومةالخنادقعبرمتواصلرحيلالا8قصائدوما،الواقعالعشقمستولىالىترتفعمصالحهيعقدهوانما،مطلقاوجوديا

الهاربة:الاشعةتلكعلىمنيهربعندماوهو4وبهيجوسريجوهريهومامعالصوفي

العتيخةالمركبةفيأجلس"عوالمالىليلتجيءفانما4العرضيةوالنتوءات،الحادةالزوايا

المنالارالخشبصريربين:ريلكهأبياتهـانالرمزيينمنالكثيريفعلكماودهشةسحراأكثر

هـوالغبارتفتحينجفاحيكوبضربةعالساعةأيتهاعتيترحلين)ء

الاقيعنالكففياقرأ؟بنهاري؟بليلي؟بفميأفعلماوحين"الجراح

،(احتجاجايديارفع)ءا،المفقودغمدينتيوعن،فيهأعيسنمكانمنولابيتمنولاعليحبيبةمنما

اسطورية:ملامحذاتمدينةوهي،،،ءهويهجرنييغتنيلهاستسلمماوكل

ناروميضالرمادخللأرلى"ارفع"الثانيةمجموعتهالشاعربهابدأالتيالابياتهذهان

صداهادمييصيرأنويوشكهـهـأليسالاجتماعيةغربتهأبعادعلىضوءاتلقي"احتجاجايدي

فتخبو،علناسرهاوألمسباستمرارلهيتنكرعالمفيكائنوانهعانيسبلاعاربانهيحس

يداهاتلمسنيحين،واخبوكانتهنامن،(،علامةأوشراعدون،مبحر،السابعةمنذاًنا)ء

عينبملانبالبكاءفاجهث!:وبهجتهفرحهلحظاتكلخلألهونتمرهامامحورالديهالكابة

احتجاجا"يدوارفع"ا،تراهالاسماءالىتحن،الظمابلاديا"

حلولهمن،هـكجزءبالحلم؟شبهجوايخلقماغالباهوبلتستريحالظماخلفوالشجير(ت

بها:يحتميالتيسلماأعدلم
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ظليتحتسماويةتخوم"

سوارفيطوقتها،شئتاذا

مدارفيكانت،شفتو(ل!

للسلامنخلهبهاافط

جواريفيوعاشقهوظلر

الكلأم!فيهالوقسحابوقوس

أغادرأن،تعبمن،شصتوان

يسامرنيوديعارباهيات

الصغيرزمانيعنويحدثني

انتظارلىفيءدافيحلموعن

فأفرح

،(احتجاجاارفعيدي""نام1حتىأفرح

فهو،الوأقعفي(لنقصمظاهرعلىالشاعراعتراضورغم

أماميفدحهاالتيوالبهجةالفرحاقاليم!أمام!ذلكينسيكأنيكاد

العوالمتلكفيتضيعأنتكاداحتجاجهصرخةان،عينيك

صلحهعقدقدالشاعربأنتحسانكهـحتىالآسكرةالسحرية

انكساراته،عنهـهـبعيداالنتوءاتعنبعيدا،الواقعمعالابدي

الالفاطحتى،غربتهعنراضشبهاخيرايتبدلىكماانه

ءهـشهيةخفيفهتظلومتاعبهأوجاعهبهايحركالتيوالصياغات

وبالتالبىمتناق!ضاتهبينقنطرةبنىقدفوزبممابانمعهانحس

طريقعنوطموحاته(لمعاشواقعهبينصدعهيرأبأناستطاع

الرمزيين.بخلأصاتأشبههيخلأصات

السحر:راتحةفلضياعه

أمحوأنجميلاكانكم"

وافوتالخطوةأثريمن

وأغني4ضياعبمسحرأتنشق

وطنبميا،الغربة،وطتبميا

احتجاجا"يديارفي)ء"وأموتهـ.هـهـورغيفتمر

أوجاعنا"سحرعلىمشينا"سحرولاوجاعه

المغامر"الظلأمبوهجارتميت)ءمثيروهجوللظلأم

ظلالها،فيأنام،مظلةليالحزنصار)ءمظلةالحزن9

ظلألها"فيأحلم

مغرية:شهيةتكههوالحزنالاسىمظاهرلكلأقكما

(،حزفيالعذب،الشاردالكوكبهو)ء"الشهيالدمع)ء

يشتاقني"،الفواكهسلالمنزورقليالحزنهو)ء

.هـلهبتهتهدأ،،كجرمنجنون"ديوانهفيفوزيانغير

وخيبته،مرارةالىيستحيلهـحزنهطافياكانمافيهويترسب

الكئيبفالجوتختخيالوضيئةعوالمهمنبالكثيرواذا،قنوولالى

يدلىارفعديوانهفي"الوحشةاخرة)ءمقطععلىيخيمالذي

احتجاجا:

باباالليلةمعكأبني)ء

الوحشةأخرةفيندخلهكي

ظليننمتدبه

العابرللنورونسمح

الاثنيننحن،يوقفناأن

لين9المخذباتاةرع!شنانتلمس

وبقايانا

عطشهمناالو(حدليبل

الموتىلائحةنتلمس

،هاحتجاجايديارفع")،هنانحنهل

فيديوانه"شيءكلينتهيعندما"مقطعفينفسهيستمر

ن1ومابحلميتشبثالاولهـهـانفارقمع"حجرمنجنون"

فيبينما8،الخوفعبرانلذةطعممنشيئاتلكرحلتهفي

عندمايصمدشيئاتجدهـهـلا(،حجرمنجنوق"منالمقطعالاخير

شيء:كلينتهي

شيءكلينتهيعندما)ء

ارزكرلىدممنذاكرةكلتنتهيعندما

الحبمنللشفاءماثلبيننافتىيمرأو

الطيبةالجارة؟يتها

08كتومينونحن،(لخفاءفيمعانصغيحين

الحبمنللشخاءماثلفتىلخطونصغيحين

طواعيةعنلهنستجيباو

نرتديهأوالغوفنقربلاحين

الطيبةالجارةأيتها4المرارةيعنبمفذلك

،،حجرمنجنون)ء،،شيءكلينتهيعندما

لحياتهيضفيمأن،الاسطورةعبر.الحلمعبريحاوا!فوزيان

عالمفيالعيشعلىوأقدر،توازناأكثريجعلهيسكرهامعنى

بالرعبهمحفوف

وبعض،(الاشياءتبداحيث)ءالاولديوانهفيفوزكبكانواذا

هـ،ويحاملهايرقبهاالاشياءمحورعلىيقفالثانيديوانهقصائد

ليصغي،للاشياءالخارجيةالقشرةيخرقيالاخيرديوانهفيفهو

شعاعاا!لطويلحلمهخل!ليبصرأنيحاولىوانهءهـكماايقاعهاالى

.هـللخلأصطريقاوالحبالصداقةمشاعروعبراملمن

أغلبيتوزع،خفيصراعيتسربفوزيقصائدمعظم!في

،الابحارفيالرغبة،تحقيقهعنو(لعجزالطموحالاحدثقصائده

ذاته:داخلالابحار(لاتستطيعلامعطلةوارادة

هـ"الموجعةاحلامكتضاريسفيتختفيأناقسمت)ء

ك!جاوزتهمالتواريخصبيصرت)ءعالياالفرديالحسظللقد

واشياء،تنكفىءوكواكبتتوالىخيباتفيهظلتكما

تنتهي:كثيرة

طفلىكيرنجبت1ها)ء

ليسقطيأتيسوفكوكبعنالمهدفيتحدث

كوكبعن،ليسقطيأتيسوفكوكبعن

خطانافيثالثةليسقطياتيسوف

"هـهـ،كوكبعنلندسقطفيهاويهد؟

امافوزيقصائدتثيرهاالتيالاجواءقارلىعكلتشدلاقد

مجاهراتماحدالىتشبهوهيخصوصيةذاتالتجاربهذهلان

القراءمنالكثيراناذ،قارىءلكلصعبةيجعلهامماالمتصوفة

التعاطفمنتمكنهعالمشتركةوالمعاناةالرموزمنرصيدايملكلا

لاأحيانافوزيلانأو،فوزيعاشهاالتيكتلئهنادرةمعحالات

جواء9(لىالقارىءيقذفالذيالمناسب(لمعادليخلقأنيستطيع

الفرححالاتتعيشيجعلك(نمنبدلامثلاهـهـفهوتجربته

،،فرح"و،(ماخوذ)ءو"مندهش"انهيخبرك،والدهشة

ديوانهفيالجميلةالقصائدمنتعدالتي"تجاوز"قصيدةحتى

نتوصلخاصافردياهماتثير،ألفاظهاورشاقةبكثافتهاالاخير

تلك،احاسيسهبالضرورةنشاركهاندونعليناتملىنتائجعبراليه

نأتريدلماذا:الشابتسال:يخولىمرةوهـووهـاودنكتب

فهوأقولهاأنأريدهامةأشياءلدي:أجابكفاذا؟شعراتكتب

اصغي،بالكلماتالمأناريد:لكقالىاقولكنعبشاعرليس

فوزيقصائداغلب(ستنطقناهـولوشاعرايصبحفقدعتقوللما

قصيدةأنيعنيلا،دفسهاأودناجابةلناتقدملوجدناهاكريم

لديه،القصيدةاجتازتفلقد،شكليةمغامرةسولىتقدملافوزلى

والقصيدة"المضمون)ءالقصيدةمرحلةءالاخيرديوانهفيخصوصا

المضمونفيهايتحولىالتبم"الحلم)ءالقصيدةالى"الشكل"

شكلىء(لى
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زجاجيةالواحاولاللتوصيلباردةاداةكريمفوزيلغةتكنلم

وفقتتحرك!متوترة،وضاءة،رنانةلغههيانماالرؤيةلعبور

وهبم،والموسيمقيةالايحائيةطاقتهاكليفجر،صوتيهاجس

ملامعمن(للثير)ءفيهان1كما،أسرةسحريةبعوالمأبدامشحونة

نااجلمنفوزييبذلهالذجمماالجهدتخطبمولا"البدائيةاللغه

الحسبمءالصوريبعدهاللغتهيعيد

طاقتهامنشيئاافتقدتهوان،الاخيرديوانهلغةأنغير

اكثر.هـاًصبحتوالثافيالاول:ديواناهبهاتميزالتيالموسيقية

مالوفة،قرائندونأصبحتهناهـهـانهاشحنةوانقل،كثافة

اعتياديةغيرحالةضغطتحتوتتدفقتفيض،تقليديتاريخدون

لهليتسنىقليلغيرجهداالقارلىءمنيحتاجمماالمعاناةمن

الطعمذاتالمفردةازاءعاليةحساسيةلهأنكما،معهياالتعامل

ذاتصياغاتاونابيةوعرةالفاظمنهتنفلتقلمالذلكهـءالآسر

هـتجربتهمناخيناسبلاوقع

عاليةبقدرةقصاندهامدالثقافيمللتراث(لشاعراستيثابان

يمتلكهالذيالثقافيألرصيدمعوالتواصلوالامتدادالحركةعلى

اللغةفيهاتفشتالتيالقصائدبعضباستثنلءعقرانهبعض

"الماءفيمقاطعثلأنه"كقصيدةاذذهتيةوالتجريداتالتثرية

احتجاجاهيديارفع:فيديوأنها،والكابةوالمياهالنومعبرهدأت)ءو

تسربتالاكيرديوانهفي،(الضوءفيماكوذاابتعد)ءوقصيدة

لقصائدهيوفرانابدامعنيفوزيهـانصاخبةايقاعاتاليها

عنذلكأكانسواءالموسيقيالبعدالاولينديوانيهفيخصوصا

بالغنىيمدهاممالحلقافية1اوالتكرارو9المفردةجرسطريق

علىاجوائهاتمزقرغمتنطلقويجعلهاالايقاعيوالتنوعالنغمبم

حجر"منجن!ون)ءديوانهلغةاكتفتبينماهـءسحريةجنحة9

.هاليهترمزماوايقاع،الداخليةبموسيقاها

موضح،منأكثرفيبدجاحالتكرارالشاعراستعمللقد

حتىافرحوافرح":للدوم!قراءةفي"افرح)ء:لفظةفتكرار

التي"يمتد"لفظةوتكرار،بهيجطفوليبفرحاوحى(،اقلم

نأاستطاعت"مروانحسين)ءقصيدةفيمراتعدةتكررت

الضيقة:المكانحدودتكسر

السورحافةعلىتذوبشمس،تمتدبغدادشوارعوكانت"

يمتد،والسور

الرصافة،فبمعاشقيحركه،وصاردخلأكانماوالنخل

يمتد،والدخل

والجسرالرصافةبيننام!وجععلىفيقا1صاحببميا

،(حجرمنجنون""يمتدوالجسر

بالخيبة:الاحساسعمق(،يسقطكوكب"لفظةتكرارن1كما

طفلغيرانجبتما"

ليسقطيأتيسوفكوكبعنالمهدفيتحدث

سوفكوكبعن4ليسقطياتيسوفكوكبعن

خطانافيثانثهليسقطياتي

."حجرمنجنون)ء"كوكبعنلنسقطفيهاويهدا

فيفهوهـ،محدداشكلأيتخذقلمافوزيلدلىالقصيدةبناءان

الذيالمنفتحالبناء"هـاعتمدالمطولةقصائدهواغلبالاونينديوانيه

الاخيرديوانهقصائدتتخذبينما.هالنفسيةموجاتهوفقيتدفق

معينه4بحركةالغالبفيالقصيدةتبدا.الهرمبمالبداءشكل

تكونقدبحركةلتتتهيتستديرثم،التحولدرقيتبلغ،تتصاعد

لمامؤكدةاولهامداقضةاوالبدايةلحركةكاشفةتنويرلحظة

..تقولانتريد

:9تبدمثلأ،(تجاوز")فقصيدة

عفدرت،دارتوالارض،وحدككنتلقد"

(،واحداواحداتسكنهم!(نتوها

تستعيرانهاغيرتماماالبدايةلحركهمناقضةبحركةتتهي

الفاظها:

الارضدارتما)ء

فاستدرت،بهافاتحوكلكنهم

"واحداواحداتلف!انتوها

تقدمداب71دار

مجتوقاليثل!

بتمرواية

رارمجهرس

"الثورةفيثورة"مؤلفيقفز،الروايةهذهفي

المعاصرين،الغرنسيينالروائيينمنالاولالص!فارك!

لموهبتهتقديراالمشهورة"فهيناجا!زة"أخيرافينال

وفذه.

بورشى،وأمرأةرجلقصة،(يحترفالثلج"و

ثمبهفيلتقي،الإخرعنأحدهمايبحث،وايهيلا

عبر،ويفقدهاليهويحن،نانيةبهيلتقيثم،يضيعه

والقتل.والموتوالعذابالنضالفي.وأميركاأوروبا

البشر.حبأجلمن

منتقاتلان،النمساجبالابنة،ايميلااختارت

فرنسي،بشابهافانافيوتلتقيئ.4العدا!-اجل

ولكنها،فتسحره،اًخرىثورةمننجا،بوريديى

فتعيشوتذهب،كارلولىهو،ثوريازعيماتحب

الذياليومارى،والفرحالمخفاءفي،"لاباز"فيمعه

ثصيءكلايميلاوتفقد.البوليفيةالتنرطةتغتاله

والمعركة،تنتظرهالذيوالطفل،تحبهالذيالرجل

سلكته،الذيالدربلهتركلاولكنها،تخوضهاالتي

ومن،انكلترةالىبوليفياومن،التشيليارىكوبافهن

النهاية.حتىبقدرهاتضطلع،همبورغارىباريسى

المناضلة.المراةقدر

.الابطالهؤلاءقصةيسكن"التاريح"ان

بوريسلسعادةان.والهم،وعذابهم،لحههمفهو

يوما،سيكونونآخرينأناساولكن،مسمتحيلةوايهيلا

.شقاءأقل،بغضلهما

عصرنا.ملساةفيحباغنيةالروايةهذهان

.وللنضالللحياةارادةتوكيد

القاثمالشهرفييصدر
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،(مفاجىءخريفمنأوراق"وقصيدة"الاخرالفصل)ءهكذا

منوالمقطعالاخير(،مروانحسينموت"و،1العصوردوار)ءو

المتعددةالمقاطعذاتالمطولةالقصائدأما"الخيولسرقتهشاعر)ء

عضويةوووةالمقاطعهذهتثثمد"هـلاالمنفتحالبناءيعتمدفأغلبها

،ءواحدايكوقأنيكادنفسيجويشدهاالغالبفبمانها"هـغير

فيتقولأنتريدماتنهي،(الظلأللكلمأوو)ءفقذصيدة

..والتداعياتالاغانيمنمجموعةف!يتبقىوماالاولىالابيات

مأساوك!محورعلىتتحركانهارغم"مروانحسين"قصثدةحتى

يغيرأندوقبيتمنأكثرمفهاتحذفأنفبالاملان8.عتيف

هـهـشيئاذلله

يكتبهأنيشغلهلا،هـفاتهروحيةأغنية..فوزيلدىالشعر

معحوارهالاالحوارالىيلجأقلماهـهـوهودراماأوقصةشكلىعلى

حسين)"وقصيدة،(للتسولقراءةأءمقاطعبعضبالسثناءنفسه

هـبنجاحخلالهاالحواراستعملأخرلىومقاطع،،3لمروان

تنويعاتادخالىمنيكثر1بدالاحدثقصائدهوفيفوزيان

فجأةينتقلثمبالتقريريبدأقدهـهـفهوقصيدتهبناءعلىكثيرة

حركةقصيدتهمنحمما05الحاضرالىالماضبمومنالاستفهام(لى

:متفردةمعاناةاستيعابعلىوقدرة،،التوترمنعاديةغير

"!تلتفتلم..تغوربعيدانجماطاوعت)ء

"؟الهمامنالقطيعهذايتريثمتى"ء

أسرفيالسينما(،سيناريو)ءمنالشاعريستفيدمافىكثيرا

هـالشعريةتجربتهنثسيجفيفيكاءيدخلهاعابرذومناظرلقطات

فوزيأنكها."الإخرللوجهقراءة)ء4"الاسرارطن9"(نظر

البدايةفيلقطةيأسرماغالبا.هـوهومناخاتوخالقبارعرسام

مفتاحاللفظةهذهتشكلىلمان4القصيدةجوالىللدخولتهيىء

بلقطةتبدأ"الظلأللكلمأولى"فقصيدة.قصائدهأغلبثسر

:فجاةههذاخاطفة

اتهاماتتا"مام1،اسرلىن9يمعودجنود"

.هـالقصيدةعليهتدورمحورأ.هـتصبحالذقطةبهذهواذا

مفعمةمتكاملةفتيهلوحه"مروانحسينموت"قصيدةان

:بالالوان

الارضعلىجليد)ء

طيرالافقفي

الجليدبردجداحيحيضيء

تستبيهرعشسهلكنيحلق

"هفجزءاجزءافيتحل

والنفسيهالاجتماعيةالحياةلضغوطيرمزكانوانفالجليد

ايضايوحي"هـفانهوالذبولالجفافمؤشراتولكلوالاقتصادية

القهيستوحيطانر،ومغرياتهاالارضجمالمنرائعةبتشكيلة

لكن،عاليايرتفعأنيطمح،يحلق،الجليدذلكمنوفصاعته

جنيدالخارحفييشده،يفلتتدعهلاالارضفضغوط؟اينالى

فكاكا.منهايستطيعلامرثيةالداكلوفي

الاحساس،ادونيثىمناخاتمنشيءكريمفوزيقصائدفي

الرمزييناغلبههومايضاوهبموالنبوءةوالشهادةو(لتفردبالمحاصره

خصوصاقصورهونمولغتهحركةمنشيءالاوليينديوانيهوفي

والكأبة"والمياهالنومعبرهدأت"و"الح!لمشجرة)ءقصيدقي

الحافلةالطفولةلاجواءاستيحاءاكثركريمفوزينجدانناغير

دهشةبينما"ءالعالماماموانبهارادهشةواكثروالبراءةبالفرح

الخبيرهوالرجل(لحكمدهشةالىاقربهيادونيس

حدودخاربمالقارلىءتقذفاناستطاعتفوزيقصائدانشكلا

كما.هخصوصيةواكثربهبةاكثرهوماليعانقالعابرةلحظته

رغبةاو،و(فكارهصورهتستقطبمعلنةقضيةنجدلمواناندا

لتوسيعسعيهافيالعلياقيمتهاتظل..تبديلهاوالواقعلتغييرحادة

تكوناقحرصهاوبالتاليهـ.فيناالعيشنحسوتوسيعمداركنا

بالكثيرلذايأتلموانوالشاعرهـ.الواقععننبأالاشكالفيبشكل

قصيدة..هـانامتاعايمارحلتهبسحرامتعنافقد،نتوقعهمما

الاكثرواللخللتوالانكسارالبهإهجةلنااصطادتالتيفوز؟ب

هـاهميةالاكثروتجربتنابهجتنااافاقمنتوسعبانلمحطالبةخصوصية

بغداد

حديثا:صدر

بازور

!الشهيرةالرواية

كيانتؤ؟زانيكوس

السوقعنطويلاغيابهابعد

طرابيشىجورجترجمة

المث!ك

التنمهيرة!الرواية

ولسنكولن

مجموعتهتنقصكانتالتي

الكاملةالروائية

حديثاصدرتا

جديدةثلبعةفي

الآدابدارعن
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