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يةالمصرللروايةالاهميةال:،لغةاللمتحولاتيتقحسىمن

كتاببعضوانمثطهممجددفي،أبرزانيطصتث-فالعربية

فياساور-جةتعيراتأحدثواإذبصطاالمصتيناتفيعالصثىجاب

اكضشابرزاصبصتجيث.ا%قحهيرذأقح!"اومعنىمبى

ش--يى-!رلشجمث!جد.؟كأب،%ؤأجاةجصارذيىةلادبيئأ!ر-!الالا

يراتالتففترةفي/والروحيةالتاريخيةالمهماتونقد

عية.والاجتماالوطنيةالحركةعالنصبون،التبىالحاسمة

عوفبو1من3عبد؟لمو

الابداعيالنشاطهذاوحللنادرسناانسبقواقد

تنبؤا)ىرصدهمنوانتهينا،القصيرةالقصةمجالفي

يوماتضيقسوفالقصيرةالقصةواممكانياتقدراتبان

فيطبهعةقضوالتنا،ينوالتبا،التعددص!نادامكانيةعن

الابداعحسالسيةتتهيأبحيث،وازمالهاالتارديخيةالمرحلة

لشكلللتحرلالقصيرةا)ممقصةكتابمنالموهوبينلدى

الموحةاورسموتحليلء!تكتيعلىوقدرةرحابةاكثر

البحثعمليةكانت،محددبمعنى،للتغيراتالعري!"

تحتاجمثروحةقضيةالمصريةللروايةجديدشكلءن

وحسالسية.وثفافةوالستعدادامغامرة

الفكريةالفنيةهذهاحتياجاتتصحقيقشطشروأول

سلكتهالذيالمستهلكالطريقتجاوزهيوالجمالية

صفيطمالوالاجتماعيةالروايةقصدأ،المصريةالرواية

نمطية،لثصخصمياتورسمالحنكةفيالمثروورالمستوفية

لنفوستقصدونغخارجيبءفهومللزمنالاليواهـهـد

منواهم.والزمانوالمكان،الجولطبيعةاوالشخصيات

الروائي.الابداععمليةوراء،فكريةخلفيةوجودذلك

الانجازفيالهامةالمطوراتهنانغفلانيمكنلاولكننا

،محفوظنجيبمنكلقدمهألذىوالعماريالجمالي

آو،مينهوحنا،جبراأبراهيموجبرا،صالحوالطيب
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ومص-إصطي!راشوصم،ضصلى.عنيصطار-حن!ناوصصبد.بركات

ع-كصاني.

"سل!-ألذيال!ربيةاروايةااإهـبرفتانجدالىؤلز

إركأأر"ازؤنأحش-؟-لضء52ا،-..كا!ا.11/1!هرءأإء ،.-.ص--،-،هـر!إز-برتصط!ط.يروروهـ

!سلى،أضأا-لمةوررغبلوءكهايتائالىاو---*،نض-علىلبل!د!لوهـبرءةا

لية.ج!،واليأتأروحراإراهقةاوصحبم،وز

!مرااصبحتقد(محفوفلىنجهحب)أسدىيأافالرو

والعربصط،المصريالمجتمعوحف،رةوزمنتارينطفيتتجول

الروحيةالمشكلاتلكلبانوراكميا"ء،زياوصفاوتقدم

المصريةالحارةمنخلققدانهصمم،يكلانيهاإت-صطأوا)--لموكية

برحابةالانممصانيةالشكلاتكلفيهتصالجالىمحئوريامكانا

صا)-حالطيبكانحينفي.اإخناصوبه-وتاءواصالة

التيلفتهل"الىحلوريعا)مخاصطمنلخوعحساساتجديدا

دومة)منفخلق،ا)تصوفشفأفيةسنتقتربتصطاد

العينيبالحلمالواقعفيهخسلتساصراء،لا(ودحاكد

سلسلةتتابعتو،والا،لتحصيالحث!ح!ي.والاك!طوري

(الشمالالىالهجرةمودممم)و(ينألكعردىصط)3اعمال

فانينشأعنيةروائيةكرولىحمةأمرليددأر!اصيتاحمىو)و

%صمصدوالغمةوالن،-فصطالفإمصأروحوا،إهـواثيالسردا

وجوهرونوعيةلطبيعةوجدانب،تاكأرنجاوحنلقت،الاسحأرري

فيو،نفهاعنبحثهافي،اهـصودانيةلشخصصيةا

.ةدلمحداتهي،نيامطصالاتيماازوتجا

كنفاني(غسان)و(جبراابراهيمجبرا)كلنكلاما

مسشوياتهابتعدداعمالهاابرزتفقد(بركاتحليبم)و

وغربتصول.الفلسطينيساةمألسياسيةوايةالفكرومواقفها

.والشتاتالهجرةوفي-،المحتلةالاركصطفيومشكلاته

اليومى،النضالفاعلية-كنفانىغسان-اعمالوصورت

طريصطالهجرةطريقاناكتمثحفالذيالفلم!طينيوصلابة

طريقهووالدمالصضالمحرربئانحيصطفي،مسمدود

ال!ربيةالروايةواءع"بعثوانكهـناتءمنفصملالمقالهذا!

.القاهرةفياؤريبايصصر...المعاعرة



ية.ةلبندباةعهارو3"فإغلضعظينياينتزعحيث،المست!جمل

:اياتروفي(ج!رااررا!يمجرا)لاعمااختارتبينما

ضصى،رعفي)!.-حيادونو،(اويلليلفيصهـاخ)

ليدوعنبناالبح)روابةواخيرا،(السغينة)وأضيق

،الغتربالفلسطينيالمشقفازور"اختارت!(ورعود

شعمبه،وأزمة.ازمتهجذوروتقصميفهمءندوماالباحث

في،كثيراغالتانهاغير،المفقودبالفردوسطدوماوالحالم

البنش،،من،معقدهتركيناتاثارفيالمفاهيمهذهوضع

قصماياضلىكثيراوركزت.4رالعذوالمتص-تحاإروائي

كيعخى،أحنساصكندلالةذاتواسطوريةميتافيزدقية

ا)فلس!طيضصيعندلجذورافقدانو،لحقموا.للضياعومحاز

شعبه6وسطا،ساس!يةمعركتهرونالهاربالمغترب

روايتبصهفي(بركاتحليم)الاتجاههذافيوشاركه

.(البحرالىالعائرعودة/ايامستة)

ومعبراجمحراتشكلالروائيةالاعمالكلذهوكلى

صرذمص،نىس،ب"يدةجداجيال4شتاحدألذييداسجدالنتطور

العربية.الروايةفي

هوالمقالةهطهفيعليهانتركيزرهمنا،ماانغير

اروائىغاا)جناءمفاهيمفيالتطورهذامدىعنالبحث-

لهاتجريبيةاشكالواهـلمتحداث،اروالياالزهـنودلالة

المهماتهذهمنكبيرجزءتحققولقد.وتفردهااصالتها

الهصنعاامثالالجددالمصريينالروائيينجيلايديعلى

اطاهرايحيىو،الفيطانيجمال،فياضشليمان،ابراهيم

الحكيمعبد،طوبيامجيد،العقيديوسف،عبدالله

..لخا،طىلبساامحمد،سمقا

الستيناتحبيلازمةومرارةابرا!يماالهصنععن-ا

أممعاا)رائحة()تلكفيروايتهابراح!جماللهحمنعقدم

اإحبديدةالروايةمرحلةب"تميزتالذيالحديدالطريق

المصشوعةغوالحبكة،الرتيبالم!هـدحظمأقد.عصرفي

فصالتحلبلوالوفيوالاست!راق،الروائيةالانماطورسم

الصراحةمنصارخةقطعةروايتهجعلبلوالحوار،

ندوبكلتناولهافي،التطرفحدتبلغالتيالداكنة

معتقلايحاصرالذي،،تيواخيالنفسيالواقعوتاكل

فيهترتفعالذيالمجتمعالىالسجنمنخارجاسي،لسييا

اضحررواوالاشتراكيةالعدالةشعاراتعنزاعقةأصوات

.اوحدةوا

متوترخورفييقدمحزيناحويلموزولوجانها

لثورة.واأتهردابعدالمحبطةللاناسعاشةاختيارات،كئيب

ببسلالاجته،عيةع!اصهـاللوحةاس!تعادةفيتبدأصيث

عنوالبحث،الس!جنمنالخروج:وزيفهاتناوف،تها

ماذا.بالأستصراروحلم،جديدةوبدايةوعملمأوى

لعبتهمن،؟المسيرةنصفبعدالىضسلممن/فاق%لرحدث

يشكلذلككل...والاحتواءا)سمياس.يالتوازنلعبة

ابالاعترمرارةعاشالذيإستبخاتاجبلأزحكلةالخهاليةفي

المستقبلواقعانهباسمهيتحدثمنكليدعيواؤعفي

مل.والا

الثانية(ابراهيمالهاصع)روايةفيالتؤ:ارإقد

رةالفكروسمماتهنجملامحهنفسهيةإلراوأاغسخضن-تجدء،كأ)

وهورحاضه،تحديدااكثراكأنماعيموقففيوالسياممممية

بموالحل!المذةاضنجربةاإبحايثر.اناضسوينةمدلىأ

لي(لعالسدا)اتبنيحرث.الء!ناعيةهـسبناءؤيالمستحيل

هذا،النيلمجرىلجتحولو.والارض.باءائكهرفر)جو

الثوريينحلمداعبطالماالذيالنخمألحضاريا،نجاز

دفعالذيالشخصننفسر-الانا-يعايشه،وألتقدميين

مزاوجةفي،والاعتقال،ال!سجنفي،لسنواتعمرهمن

،والانفعالوالانتقاللل!ع!تقلالسوداءالذكرياتبين،رائعة

بناءالسدحول.اسوانفيالجديدةاحياةامظاهرلرء-د

منجديدنوعوهي،(اغ!-حلسنجمة)روايخةفصولتتم

وروايخة،الصحيالتحقيقورواية،الت-جيليةيةالروا

حيث،تناقناتهابكلالتادبخيةانلحظةلمثنىالضحليل

فيالسوانيتنقلوهويةالراوقبترليسيةالبوالعيونتظل

توقفبالمسدمهندس،الفدامىالزملاءببعضويلتقي

اخبارالزملاء،عنيستفسرزالما!كنه،السياسيامحهنشا

ونوعيةطبيعةوصفمنجانبارحلتهعبرالكاتبويقدم

دوفييلتتموروهمروسياابناء.السوفىجمتشخصية

الع!لهذاانجازفي،مصروابناءالصعايدةمعوحب

منوالتجسيدالوصفهذايشوبماورغم.النخم

الخفسيةوتناقضاتجوانبلتعمقلم،ارخارجرونيةرؤ

الروايةانغيرللمشعبينالاخلاقيةوالسلوكياتوالمحادات

القرىوصففى.الر-هـ"أدفيمناخرجالباتقدم

والتي،الاثريةح!الهاورائحة،بابنيتهاالاصليةالقديمة

وتتصاعد،سنبلابوحتىالصوانأعاليمانالكىلعلىتظل

المحددالاجتماعيالبعدهـجاوزةإوصفيةاالرؤيةهذه

العمارةقنوشموخ)كبرداءا!!لم!-ءيالتأصلمنزوعالى

منالفنيالضراثهذابينوالزاوجةبرالفرعونيوال-ح.ت

العالي.السدفيالمتجسدوالمستقبلأحاضراوبخاءالبناء

ءافظوناإوزاماالعظ،مالبناة/الفرا!كلنةواحفادأبناءان

ى!صنالثرثمةولكن،التهثييدواافي"فيفىاثهم-"لى

اللهصمع)بهاقامالتيالتاريخيالالمصترجاعكمحاولة

دونوالخارجيةالتعسمفعنبشكلالمفارنةفيأابراهيم

النغمةهذهفانذلكوررغم/فنياقف،عاوتبريرإي

والمباحثيةبالمراقبةا)ضقيلألاحساسمنتمنعلاالنث،ز

بقاءعلىيدلمما،الروايةحركةمتابعةفينحسهاالضى

المصريةيةالشخص!وال!لمملالاخعتىمالروحريةامنيهددما

.صرةالمعا

!ا3



واستخداماات4ا!تاريحوجدلاًلغيطا،يجوإلعن-؟

اووايرسةفنفبم

يظالمحريةالروادجوومن(اخبخانياجمال)يعتبر

(بركطاتإزينيا))ىالاوروارر!ان-دالولا.المعاحرة

،الخاصتا،طىواكتشاففيوتمجزهتفردهءلىدلجلاكازت

ضدذالمسىةالنقديةإواؤعيةاأروأيةامنزوعاعطاءفي

لمدينط!،،والح!،ريالاجتماءيالنطورخبجدلوعيعلى

كماىموررمةواعياتبحرياتتستخدم(أقاهرةا)المحريقة

حيىطذمن2السودااتأفشرارخوكلاشو!عاالتيانتقالطىد

دظا)ضقا)-هذههناتتحولطش!الم!لوكيالحصرفيالقطاهرة

بنطنير!ىيداىا.و!هـدعما.ئهابنأو،لغتهاو،ئحتهابرأ

ثتىطاوالشخصىالمواوصفوبناء،االروائيالسردعملية

الشاريطحف-يالضوبهذارغمبهأوطىولواصوعالمووتكوي!!

الملحةا)عصرمشككتومواجهةقةم!الىاىواالعاصهـهالى

الحدليةرصبيرتهالههكانقديةواذحيةش3ووعياعةلض!--في

المحاصر!هامتلةاوضحولعلء-قبلالمس!اتر-خاهرععرفة

المهـحسلةفيالمشى،كسلمشكلةبحماسةئي1الروالطنقاطط

والرىروالمراقبةوالبوليسيةالتحبسىىروهبى،المعالش-ة

الفشر"طتاريخلغةالىالمشكلةحذهواحاللمه،الناسكاسلو

ا)رحمعدابهزةتلى(جنالبصاص)لففلىباعللاقكيسةالميو

الآمرإهحاكمأهو(،صينالجطىديوان)و.والتحبس

الانتهازيلمشكلةتعرضانهثم،المماليكدولةفيالناهى

لثىطخصىط4فيالاجتماعيةالدرجاتسلموصوروده

الطنورذلعواملالاخرالجانبفيضروتعر،(المحنمىهب)

الفقراءجانبمنوالمواجهة،الازس!راررقةفيوالتمرد

فر؟يتمدلككل،والازقةالشوأريواهاليوحرافينتى

اأطملموكيةالمساجدسمتنفسيحاكيرواليبناءاطار

،قسامأولافصولهناكفليسى،المعماريةبشقسميه،تها

هي!ضهافيتحولت،وقبابوماذنواروقةسرادقاتبل

التاريخ،رائخةله،اصيلعذبروائيفنلنطةالى

الحاضر.وسخونة

ع!ثلين،ذاصكبعد،أأكيطانياجمال)قدموقد

عن،اوقتانفسفيوانفصالااتصالاينىكلانروائيين

،فذةروايةكتابةفي،الخاصاكتشافهوأهميةخطورة

ليلحماوايدلسراتعبيرهاو،قلناكما،صلخااتهاصو).!ا

.(بركاتالزيىي)فيحدثكحا،عندهالمميز

والسسبب،!الزعفرانيحارةوقائع)روايةكتبلقد

الابداعية،حياتهبدأ(الفطيطانيج!ال)ان،اعتقاديفي

النقديةالواقعيةلمدرسةالمتطورةالجديدةالاصواتكأمهر

الباهرةمجموعتهقدمقدوكانءالقصيرةالقصةفنفي

تغشفالتيئا!6!سنة(عامالفكمنذعاىرشاباوراق)

للقصةالقصصيةالجمالياتبمفاهيمووعينضجعن

صيةارعلىصيةالقص!لىستهعدس!ركزحى،يةلنقداقعيةااوا

وجسدوكىور،الطبقيالىسلبملمحيالمسحوقهالطبقات

،القاهرةحواريفي،الثحبيةالفئاتمعوحلموحلل
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غيرتسولىشرتخلنسوابتذاكتهركلرز-*يعينطونماب!ل

اختلططفيالنقديةا)واؤعيةاسلوبتعبير!فياتخذانه

الوهمي/والواقعالحلمببرراليخلطىةبالفانتازيااحيانا

كم-،المملوكيالتاريحمدرلى"يةكأشوتق!ي.أحقيقيوا

والفنيأقصطىياالعالمانشطرالجموعغصذهكأهـزرثؤلن،

الواؤعيأكأطريق:اجريقينالى(الطخيطانيجمالأعند

ا)وسائلكلحريةفيتستحدمالتي!ألرحبةالمعا!هـة

كلحيلتسطخدمبحيث.الفنياهـهـدفيالمعاصهـة

الميلمي-إضقطيعااوا)سيناريواسلوبومنهاالفنون

كتباطصىلوبواستعارةاهـ-طنعادةوطرربى.لمونش،خ1و

اثاربقاياولىحروعبق،لموكيةالمهالمفضرذإهـرصشجنأا

حيالحسينجمماالحياةروالص-بوبقاياةالمعمارومدلو،ث

(كاترريني1)ز)ابةرشوكازت.والدراسةالار!رو

إزعفرانيأاحارةخائع)وكانتببنه،ا،تحا3أكذااستصرارا

.النقدر"ؤعيةالوالاتجاهاستمرارا

تح!-"هـاإىحزهـاصياحطرأئعد!ا؟تأرششيأل!طير

!رحصاموتأملاقىتفجيرهيبنوفكريفنيتحاس-كبت،ءئن

الث!بيةنمادجهابكلعتيدةحارةفيالنط!ببىالواهخ

ناارادلقد.ةوالمثيرئيطصيةاأرحياتئهاواحداث"أسحيةا

عنيتحدلث،،فانتازيبعدالىالهلاميةالواقعمادديحول

واقانيمحدودانككير،البراءةواغتيال،والخسة،العقم

الضي،التعبيريةادواتهسيطرةمنافلىتقدالفانتازيا

ا)حدتبناءفي،ميلودراميةمترهلةمنهاأجزاءفيجاءت

ومتسىكعةؤلقة،سردهافيومسطحةطويلة.الروائى

لنطتها.في

الابداعمنجانب(النطيطانيجمال)اعمالمنويبقى

القصةكتابمنجيلهابناءعنالنطميزمنمزيدايعطيه

التسجيليةوالقصةالروايةنومبهواقصد.والرواية

التيوالحربالاستنزافمعاركوخباياتفصيلاتعن

الفرصة،لهاتهيحتلقد،6791يونية5هزيمةأعقبت

ويحللويسجليرصدان.الجبهةفيحربيكمراسل

المعاركوجوهرطبيعةعنحيةوخبراتمعلوماتويجمع

العدوانمنذالصريالجيضرعاشهاالتيالعنيفة

الاسرائيلي.

متابعاتهذروة78!اعام)الرفاعي(روايةوكانت

الانسانأدب،التاريخيةالفاعليةادبمناللونهذافي

تسجيىلوهي،الوتمواجهةفيالانسان.والحرب

المقاتللشخصية،وتأملوتحليلتجميعواعادةتفصيلي

معركة،المعاصرةالحربيةمعاركهاشرففيالمصري

الغيطافي(جمال)بنىو)قد7391اكتوبر6فيا)عبور

)العقىدواستشهادحياةهيواؤمحيةقححةعلىالعملهذا

قائعوالاخباروالووالتقاريرالملفاتسجلتالتي،(فاعيالر

،الاستىزافمعاركفي،العسكريةوكفاءتهادائهروعة

العدو،ؤلبفيالرعب"ثارتالضيا)قتاليةومجموعتههو

بالتشوفالمدعومةالوثائقيةالروايةهذهبناءانجدالولا



الروأيةلاتجاهأتتطويراتعتبرلموالقتالالقاومةللخعظات

الر!يةتحهولاتعنشهادةوتشكل.العربيةيةالمحبر

تصبححيث،الادبيالابداعوفن!الروايةفيالواقعية

لععلواداة،الواقعمعالمواجهةفنعنتعبيراا)رواية

فيالواقعلمتناقضاتوالواعىالعميقالمدىولءك!،واع

احتدامد.ذروة

سبقتهقد(فاعياراأروايةفي-حألنتهدأانغصر

دارت،سابقةمجموعاتفي،واك!يلهد،وربةورخاولات

وقسوة،ألاستنزافحربحولصبةادقصمحاورها

سعيدةبور:القنالمدنلهتعرضتاتياورعبهاانحيأة

وصدقنترفقدمتوايتا.والسويسألالس!ماعيليةو

في،المصريالشعبعندوألاحتمالىالمفاوسةرلأ--تاعة

واستمراره،المستقلةو.ثمخصيته،حضارتهعندفاعه

ا"المؤامرذونذاوقسوةخسةرغماصموحاتوح!،تهبناءفي

قدمولقد.الانحتىالقائمةالصهيونيةالااصتع!ارية

والوتائقيةالشهادةمنقدراتث!كلالتيتجررتهأتبا!

شعبناحياةمنوالحاسمةأ-سماهـةاافترةا3هزعن

،7291(ارضارض)القصصيةمجموعاتهمنكلفي

الغريب(حكايات)7591(جهاتثلاثمنالحصار)

.1!7!ا

دراسةيستحقالثلاثالجموعاتهذهمنوكل

وربما،ووعيوصدفتجهدمنفيهاماتكشسف/تحليلية

هو،والعربيةالصريةالقصةلفنتضيفهص،ابرزكان

الاتي،المعاصروالفعلوالخبرالحدثتحويلعلىالقدرة

بمعنى،الابديالزمنسيولةصنجزءالى،واللحظي

في،الثلاثالمجموعاتهذهقصصبعضتطمح،فلسفي

تقدمعنيكشفالذيالزمنمنجزءالىاللىحظةتحويل

كل.والتا،القهرعواملضدوصموده،الانسانانسانية

اناسابطالهاان،والجمود،فوادخو،والاستغلال

ار-ءحاجىهـءحوتش".مدبت:أهـدمآ؟ص.!س.؟ةحم-!ا

قاتلعلااشبكةمنواحداثها.ية)حيوواحياةلر،ة)زاخرا

الانسمانى.والدفء،والمعنىالسيولةذأت،اليومية

وتتشكل،،تتحول،الانسانيةالحانوراماهذهكل

صدقلهاشاعريةملحميةواقعيةرويةتحت،وتتصاعد

الكاتب.والتزامالانسانيقفالمو

الذيإلدليى.ذلفىكلوقبلةذاككلبعديهقى

فيالابداعية(الغيطانيجمال)واستمراريةوعيكديرو

حركتها!هادرة،المصريقعالواوأملازمةيدوتجم!كمثف

فبضةلمحي،وطموحاتهحياتهأنواقعة،أحلأمهالمحا!ىة

علىيساعد،رجعيصهيونيألستعماريمخؤ!نلبركإ

الطفيلية(الرألىصاليةالطبقة)قيادةرخواءافلاستنفيذد

نفعيتها،بفنلتمكنتاصتيوا،3صصيرءفيالتحكمه

وهدمحصارمن،الوقتيةألامتصاديةلمصالحنهاولسعيها

،واستطاعتالاجتماعيوللتحولللأستقلال،الدائمالسعي

،س!،سرة)منالطفيليةالطبقةومكوناتعناحربفعل

الى5291ثورةشعلراتتحويلمن(ومقاولين،ووكلاء

اوشكتالتي،والتهادن،ا،نفتاحشعاراتمنهمهمة

مصر.وأحلاموامناستقلالتهددان

الندوبهذاوكل،والاخطارالهمومهذهكلان

في(الغيطانيج!ال)كتاباتاخرفييتبلوروانتاكل

يصدرهاحيث،7891!جرىصا7ذكر)الفذةمجموعته

بحاليعالمانتالهي)الصوفيةادعيةمنبدعاءالكاتب

وجنونذهولوثمة،نعم..(فريبفرحمنفهل

حيث(الواديلارضجرىما)قصةفييحدتورعب

ومبانيشوارعبيعمأساةعنالقديمةأوثائقا.لكشف

الامة،جسدمنالبيعفيظل،للغريبمصرومولسسات

انسانيدريلااالنيلبيعفيالتفكيرالىيصلحنى

محدد،تاريخاومعينةسنةتحديديمكنلا؟ذللمثبدأمتى

بعد،النفوسفيكبرالقلقانالكثيرونيذكرلكن

والتي،الاجرائيةالصياغاتمنالثانيةالجموعةحسدور

ولكن،..(للاغراببالنسبةالاراضيتملكحقأباحت

وتمت،السخطتراكمفقد،الوثائقتكشفوكما

مستقبلها،الكاتبمعنايقراالتيالنهايةوكانت،المقاومة

مقدارهيخكرفلاعدداتجهان)لمصريدبرماكلضد

لاوعددا،واطفالاوشبابامسمنينرجالاضم*بالنبط

صدورهن،علىرضعامحلفالايحملننساءمنيحصى

ناقبل.الاخرىبذراعمنهنكلوأمسكت/تجاورن

اثدأءهن.وآلقمنهن،بيداطفالهنحملنالاصهاتبعض

الخلفتالىبا!،دهنودفعن.)جيرانهنتلزحينبينما

.(الغرقماءوحجزالثغرةنسد

تكررت،باررةتحذير!!خةاعتقاديفيوظك

لدبمننوعامنهاجعلمما،المجموعةقصصمعظمفي

الانسانمعركةفيبالمشاهمةالجدير،الواعيالتورردوفن

محناخطرفيالا!يجتازهاالتي،النتهـيفةالمصري

تاريخية.ومنعطفات

لقاهرةا

!هص!


