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منكثيراأداأصمعاأداحعىسهل.تحتهمرالأرصويسح!ليطمنهالفرصة

ولكمني؟عمهمولرحم!درسنهمشمراءأوأحنتهمشعراءسأصداءترددالسطور

الخالىوالصمتإلاورفىلا،الصستإلالمقىلاإد،والمعذرةانم!احطل!أكرر

...01الدمعفىالنارقالقل!

...آ-

بلث؟ما-

نفسيءمننفسيسئمتنفسيضاقت-

تطنلم!-نطصنمنساص-

أتكم؟أنيجديماذا-

يبقى،وماذاالصمتغيريبقىماذأ

الغرقماقبلالغرقىسفنغرقت

أبدالرولدلملوتمنىوالطفل

الطرقفيتسكعوالموت

للأفقويرنوالبوقصوتا-ليائسينتظر

الشفقنذرشلتهالواجموالطير

الحدقوفيالكونأطلالارتسمتعينيهوفيالبومنعق

يتنهدأنالقدرةفيهزالتلامنوتنهد

شقي.والكل

؟تندمألا؟جئتألهذا-

أخر،ذمنطجمنط-

البلممم*وألتمسالجرحعيونوأريلث

....الحكعةمنكأتلقف

..أحمومنيمنكالقردة-

..أتكملا..أسعلا..أنظرلافأنا

..عنيسكوتكعليسيعز-

نفسيصدلاإنيسمعنيمن

إمطنم!؟

ع!ويمبلرممؤير!!ال

بوس؟فيعنيوتخلت

شمس؟بركبوأوصيتالغربئإليحببتهلأ

يخذللن."و"امونهناكشكوايسيسمعالأربالارب

منمسنط

انرنطفييقينسط"سرو"

خنسي""مطلمتيويدون

عيشهيلعنالتعبصوتأسمعلكأني-

نقشهويحمليجيءالغردامملكةمن

نمننطيسترحم

طنمطفتينرف،مركبهفيدنتميننطأرط

عشهوترمموتهدئهوتعاتبه

موتي؟ليتزينجئتهل

يأسي.منلأشكوجئتبل-

؟والبأسترفضألشدةفي،النعمىفيتقبلتكأحيل-

تأسي،1لامهلأأختييا-

بنفسيمثواكسأسوي

الشعسقيطومنالبردمنتحميكالظلةوأقيم

علياتقسلا،يوهكعش-

تمنسدطلنطفإنلصأنطإرط-

أشكوأوأتكمولن

نفسي؟وابتعدتصدتإن

اسعييعافواليوم؟أتكلمولن

،المحمومالقيظبيومالرخمرائحةمنأكثر

همييدبروالجارأتكم؟ولمن

؟البومنعاهالأسىوصديق

السوءعلىالناسقرأتكمحولمن

،والإحسانالحسنىجحدوا

الناسذأكرةمقينسىوألاضيأتكم؟ولمن

،إنسانمنعونولا

رضاهالقلبفقدأتكم؟ولمن

مفقود؟الصاحبوظل

؟الموتتتشىبالكما-

أمامكأليوميبدوهل

النومآنيزاركطيفأم،فتخاطبه



اليومأمامهـبالموتايبدو-

الأسرذلمنوعتتىطالمرضمقكشفاء

اليومأماميالموتيبدو

القهرفيقضاهاسنينبعدالآمنللبيتسجينكشوقما

الجمرفوقبخورلثوألقشكواكدع-

..يوملقفيواهناً

القلب؟همومعنلثتخفىهلأهنأ؟-

السرلهات..قلبكافتح-

نفسهيرثىمنبأوللست..نفسييا-

أمسه،حاضره،غدهينعي

"فيون"أو"مالك)،أو،يغوثعبد"الثساعرمثلأرثيها

محزونقوادحقلفيتسقنذدموعيعل

.مدفونغضبشوكةأوأمليبذرةفتنبه

السكين"*ديوجينمصباحأحمل

طين:منأذنلتسمعالناسوجهفيأهتف

تصحون؟متي-الليلجنحفيأنتم

تنقرضونواًنتميدورالزمندولاب

أخرىبسوسحربىأشعلغ

مهزومونوأنتمالبعضبعضموهزمتم

والدين.الدنيالطغاةسخسلمغ6و

قلبكعلىالدمعقطراتتسقطن-

مدينهأرضعلىكالمطر

مساكنهاالناسهجر

..أملشجرةتروي

أملشجرة-

بعيوني؟ألمشوكةأم

وشجونيشجونكغاباتفيأملشجرةدمعكيروي-

عيونكثمراتامنويقطفالخطابخطىستعروغدا

وعيوفي

سنينوعدينجزيوما

مين!اًفالرجل

أتطنين؟-

يغولا...عبديادمعككفكف-

مغيث؟هناكوليسالغوثترجوممنمالكيا

مهانالبطلخدعلىالدمع

الأكفانفيالموتىوثاراللحأعمدةذابت

الفرصادقالأرحامتلدوقريبا

الفرحدمعإلايذرفلاوالفارس

..الشجعانصدرعلى

،-انكسرتقدالخيلأقدام

الأحزانرملفيساحت

يبكيمقهوروالفارس

الكمالنجدارظلفي

الأشجانيذودالمكسورالدرعولايفيدالشعرلا

أنت؟منليقلهالفارسولاأنتالشاعرلا-

!سواللألفعليهالرديحتاجسوال-

..والآمالالقدرةبينالضائعالعمريفترسلغز

..مراتك،وجهكأرني-

مثلي.تبصرلا؟مرآتي-

لي؟تكشفلمماتكشفهل

الراهفيوجهكتنظرصباحكلفي-

رؤياهمنمهرب،صحبتهتلعن،تكرهه

وتراهآخرشخصاتسمع

:تلقاهمماوتعجبالنفسطرقاتفيتتجول

وبساتينغاباتماموكب،وماتمجذليأعراس

وشياطينملأئكة،.رقصوجحيمنعيمجنلت

وتعانقالرؤيااًبوابمنتد.خل

سنينمنذهجرلىمحبوبا

مسكين!ياالوكبوسطنالأزليةوحدتكمن51لكن

جرحيء..الأزليةوحدتي-

نفسي؟يادواءألديك

بالنصحوأشيريقولي

؟البوحأوالصمتجدوىما-

تدريلوداؤفىقداوؤن

.الجرحفييكمنوالبلسم

وحدكتمثعي

وحذكتبكي

،وحدكتنادمهاوحدتك

خيلكويلجمالوتايجيءح!ين

عريك؟لشترومنعينيكيسبلمنهممن

فوقك؟وترابرملحفنةيلقيمق

..وحدكالوحدةجبلتتسلق

عجيبهأشيل!منالدنيافيآ51

..الإنسانأعجبهالكن

..الإنسانعنالإنسانيتخلىأنوالأعجب

كالأشجاربشتغنيبل...يتخلىلا-

رغبتهاعنتسأليلم،الغابةفيتحيا

تختارأنأحدمنهايطلبلم

تنهارأووتذبلتشيخ،تزدهر،تنمو

باستمراروحدتهاتحميلكن

إصرار.بلاكالنساكعليهاوتصر

؟الشجرةتحتاجماذا

الأمطار،وتسقيهاالريغأنفاسمنتتنفس

بالأسرار،غنىالارضوزادالأرضتطعمها

بالأسرارضنينالشجرلكن

النار!اًوللحطابإلايفشيهالا

حالإنسانيحتاجماذاحإليهأحتاجماذا

عطشه،ترويالجرعة



عيشه،تسترواللقمة

فرشه،تدفىءوامرأة

الوحشه،عنهليطردوالنور

عشه.الصدفهريغمنتحرسوالكلمة

الرعشهوتنطمىءيغيبحين

نعشهالمرةالأحزاتملكويشيع

نقشه:ليحفرالقبرفوفيحنو

ماتمنكصرا:عاشمنكسرا"

عرشهشيداليائسىالظلفي

"..للوحشةالوخشةمنسار

.هالضحكةعينيكفيألح

أمكذراعيبينصبيازلتما-

أبداتكبرلم

.قدميك؟موضعتعرففمتى

عليك3يستندأوعليهتستندعكازاتطرحومتى

بشيءآتغتبهذأوتقنعومتى

نفسك،تكره

منكروائحفتفوح

مستنقعفيالاسنكالاء

الفزعالأبديالضيقالساًمالمللفقاعاتتتناثز

.المقذعاللومنيتشتطيلا..نفسييا-

اًشنعحقيفيالعالمذنب،شنيعاالذنبكانإن

..مفجعثقيلوالحمل

جربت:لوماذا-

النفسأغوارفيعينكطائرترسل،أن

الموجودالاصدوروفوف

المترعالتبعفييغرق،عليهابللحبليرفرف

ويرجعوالمعرفةبالحكمة

ويهجع؟بالحبالدافىءالعشليشيد

المفزعالكونأرجاءفيالخالداسلصمتيفزعني-

أشنعالقتلةوجه،!شنيعالموتوجه

الطرقاتفيالراكضوالطم

ويتسكعالناسيدوس

عجزينجبأتدثروأنا

ترجعلا..تدهبوطريتي

طراالملتويةالطرقتلكواهجرهلجر-

أخرىاًظارسيدتصبحاًنحاول

سيد.نفسك،

الماضيةعبوديتلةجسدوأدفن

موتكوواجه

تهلك،أولتولدالخطرتحد

..أملكحيبةنيتسرفلا

أملكآأوفعلأماذا-

الخلقبمطرقةغيره..ألمكقبل-

ينطقروحأذاتكطينةمنواجبل

العشق.نهربنفسكفاضوإذا

لعطثمىارضر،لأاروفل

.الصدقأنفاسفيهاوأنفخ

تبغيحماذا

!الشوفكابدتفمابغيهبماتدرين

صدقلمسة

الفنفي

..اقيالشعروفيالعيشفي

جذورذات،زهورالشعر

الطينأعماقوفيالدودوسهذتنمو

العينل/الحوربينأوالجنةفيلا

يعيشونكيفعرفوالرجالهطوبى

يموتونوكيف

!يغنونكيفعرفواكما

بساعر..لست

شعرا،أكتبولاالشعرأحياإني

ذعرا،وتملونيالأشياءكلتفتنني

طفل-مذبوحقلهدفي

مجروحشيخعقليفي

تنوحالمرغاباتوفيالليلشجرعلىكالعصفورعينيتصدح

والأحياءالوتىوأحزانوالألمبالدهشةتطفر

الأساءأوالأبصارتدركهالاأحزان

الأجواءفييحلقالعصفورلعليدريكمن

السعداء؟جناحيهفوقيحملسعدزورق!،أملكسفينة

العصفوربأنيدريكمن

المسحورالكونكرةهو

وتدور؟الغبطةفلكفيتجري

حللمشبحقبضةفيطويلأعشت

العالمغاباتفيمراة

الأغصانوهمسالردغغضبعليهاينعكيهر

الساكنالبحرقاعفيقوقعة

الهائمالسمكوأشواقاالموجعذابتجتر

الباطنالعقلأحشاعفي

القاتم؟الكابوسهذامنصحوكساعةحانتهل

الإنسانفيكيستيقظهل

؟""كاليبانمنويثأر

الجاثمالشبححمليلقيهل

النسيانآبارفي

الأكفانمنالنورليهب

؟والعينانالقوةفيهوتنبت

..الأحلاممعسرحتأشاها

..الأوهاممنأنقذكبل

منهآينقذنيمنووهمك



!البرهانهات-

الإنسادق-فوقيخرجهل-

؟إنسانصورة،شبحمن

قوودصلبمنإنسانصورةتخرجهل

السود؟الأقزامنسلمنأ.شقرعملاقاأو

بالانساد!آتكفرهل.هويلك-

،كانحراأوعبدا،الإنسادطاحترمبل-

لأجلهوأموتأحيا

عملهثمرةمنااكل

وتبكيتكشبروحي

أمله.شجرةترويكي

الصستفيورفيقيالوحدةفيشريكيأوليس

3والموتالولدفيأحمط

واحدسقفايجمعنالاأو

القاتمالرعبابيتفى

واحدطلفينجلس

العالم؟هذاشجرةتلقيه

أعماقكفيالرؤيابحبالتتشبثلو-

رفاقككلمعالرائعالجبلفوقتصعدلو

الانسانبأنلعرفت

..إنسانمنأكثر

صحرائكفيالهاتفللصوتأنصت

الشائكوبالمعنىوالحرفبالكلمةيهدر

واحدالهلصوتأصغ

أعضائك.علىبيديهيطبق

.؟سواهالألممنصحتإذايسسكمن

؟إلاهرعبكيتحملمن

الممطرللصوتأنصت

بكائك!اًشجارتثمر

سنماثككبدفييقينشمستشرق

ومسائكصبحكعتمةفيقلبكزهرةتتفتح

الطلنماتببحرالخضرنبعيتفجر

والكلماتندائك،صوتعلىالأفكارتثب

..عقلكينشر

الريغتلطمههاوكنسيجعقلي-

العالم،ذبابمصيدة

جرلغكلمسكن

كسيح،كلمأوى

الرهوالأفكارالرةالأحزانمعينفرد

الحرفسجنفي

العطفوحروفوالكسرةالضمةإخوته

سيفبلاالكلنماتأنيشقييما

والعنف؟الغلطةوجهفيهاوبنسيجأفعلماذا

؟والخوفالعاجر،-إلا.العزلةالصمتإلايبقىهل

الوهمبسلاحخاسرةمعركةفيأحاربعشت

فلبيتالحبنداءسمعتكنتنوآه

الموتأوالشمسلوجهريتينالعليديوبسطت

اليمهاويةبييعبرسفينحطامفوقحطاميلحملت

الصمتليلفييسعفنيأو

الوقتةفواتقبلحاليحقيقةوعرفت

جهمقناعوراءمت،حياتيعشتما

الوهمكفنسجتهاأقنعةسبعةبل

والسمت!العالموقاروالصبر،،الحكمة

الحب!فيهينفذأنالحكمةقلبيكرهلا-

الشيب،غطاهحبهيمالرأس..قالوا-

،.ويحبيكرهأنمنأكبركبير،والقلب

الذنب،يثقلهلممرتاحبضميرومضوا

العابديجدواكىيلتفتوالم

الزاهدالبوذياحترفكمايح!لرق

الحربناريطفىء9تراباليصير

.-الذئبنابمنالبائسالشعبلحمويخلص

الصلب،بغدكيسوعمجروحعارهوها

الربإلىشكواهتحملبأنالريغحتىضنت

القلبوتعبالعمرفواتبعد

كلب!شعرةحقخلصما

الفعلوبينالقولبينالهوةوعرفت-

السيف،وبينالحرفبين

الخلقحوبينا"لنطقبين

العمقحتىبلجتهاغصتأعرفها..ا-

واحرقوأحترق،أختنق،أشهق

والامالالقدرةبينالهوةتفجعني

الافعالوبينالكلماتابين

الكلنماتأحببتآ

وركعتلهاصليتأ

الأقدامبالدمعأسمح

بالأوهامرأسيأضفر

طمئت،جعت

وأسقيتطعمتالكلماتزادمن

شعفوتاالكلماتصدروعلى

البابينفتحكيأطرقأطرق

والأحطابخشيأجمع

الأحبابإلىالجسرلأمد

الأبوابوجهيفيسدت

الحطابالجسر.وشاختداعنى

كلابالكلماتوافترس

والنصابالزفةكذابدربهم



وصحابيأنايداعبيالحلمظل

وكتاببقمالمقلوبالكونهذاقامةنعدلأن

.،محورهعنالعالمخرج

شابقلبمنصدفكلعةتصلحههل

بالأبوابيستجدىغريباالحبدامما

الحجابآمنالأذداينتطر9كسيراوالعدل

موءوديومتساقط،العمرأياممرت

كابيمولوداخرلرومنيا

الوردةبقلبالسهموانغرس

شبابيأوراقجفت

الآد!ونقفاالاقدامعلىنقفكنا

الخابيبمفرقهالشيبيشتعلرأسعلى

عكاز،علىالقلبويدب

لسرابصحراءمنيعرج

أصمساآبكما:تساًلني

كب؟ماحقأ:نفسيأسأل

وجوابيسواليفيختنقالخمسينهاويةمنأصرخ

العمرتلاًهبطأناها

القبرنحوسراعا.الأيامتمضي

صخرأمسي:عينيتتلفت

قفروغدي

مرشجرطررلقى!لوعلى

غر:شيطانويوسوس

اطبر.وهجمنقليلأبالظللذ

الطيرأذودكيف

القهر؟إلامنهأبلولاثمرعن

العمر!شجريا

العمر!شجريا

خضر؟مشانقمنكتتدلىأمهذيأغصانك

الصدرتابوتافيالنائمللسزمشنقة

الفجرطلوعقبلالموءودةالحبولأطفال

حمرشفاهفوقأطبعهالمالحلوةللقبلات

ألمجنونهللرغبات

السجونهوالشهوات

المدفوأوالآمال

والفكر.الحكمةكفنفي

شجونوالأيامسراعاالأيامتمضي

تكونسوفغ:نفسكوتعلل

المحمومالفرسمراللحظهبعداللحظةوتمر

القسومالحظخصلاتلتقبضويدعوكعينيكنييتطر

االمأمونالفرسأنتظر:تهمس،بوجهكفتثميح

المطعونالزمنخيلسقطت

محزوناخريومفيمحزونيوموتعثر
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فتكونكنوصيةأضعتحينلنفسكوقنكرت

المفتون""اللوأبو*بنوراستدفأتلا

!المجنون""دلرونيزكاًسمنحريقبدمكشبولا

الملعودن"!ديونيزكأسمنحريقبدمكشبلو-

المجنون"الباخيات،)كرقصرقصتكنتلو

الأفول!كالجديظريفألغدوت

..السعداءوسطوسعيدا

..التعساءوسطقوليبل-

اذتعساءآوسطسعيدلأكونكيف

الجوعىبيناللأمعالذهبأوالكاًسبرنينأفرحأو

والفقراء

الأشلأء3وس!حيايبقىأنيمكنهمن

خطلىأونزقىشدةمنأضحكأحيانا

الخجلمنشفتيعلىالكفأضعأسرع

إثم.القتلمنأفدحإثماتصبحفالضحكة

..القلمنالدمعيسيلحين

....تصبحوالكلمة

وطنينرنينفهيالكلعةشأدندع-

-ليقين3سديمصباحاتسرجلمان

بجنينأمتحملكمابالعملتحمللمإن

....فالكلمة

الكلعة؟جدوىما-

الطينكصمتالشعبصمت

يجتهدونالخالدالسيركوحواة

والحجر،بالبيضةتلعب،القردةرقصترقصأن

المسكينللجمهورتبكيتضححكتغني

بجنوني!أسلمكدت؟..الباطلمنالحقأين

الفلاحينمعالأرضببطنتغوصكنتلو-

الحقلعرفت

النونوبينالميمبينيميزكيفأمياتعلمكنتلو

الحقلعرفت

قلسطينساحاتفيتجاهدكنتلو

اًلحقلعرفت

الحقممعك.الحقمعك-

!الصدقريغيا

الرقأوحالمنواقتلعينيهي

رفقبلاالموتماأقنمةمزقالباكيوجهييا

الريغجسدفيادخل-،الليلنجسدمرأخرج

..والبرقطالقادمللعطروتاًهب

كلماتفي،..كلماتفي..؟لمات-

الطرقاتفيتمث!يشحاذمنالمتسولصدالشحاذ

هذا؟يحدثاوتهما

العاتيالبركانوينفجرالمعجزةتتمحين-

الطاقاتأكلويبعثالقهراثاريطمر



الأموات..-الأحياءلدىالخلقينابيعكل

...العجزةتتمحين

المعجزةزمانفات-

الاتي.واليوماللحظةسيففواجه!

...الزمنهذا2

المجنونالزمنهذانخترلمإنا-

المحزودطالبلدهذافينولدأدغأحديساًلنالم

سفينفوقطنرحلأدنأحديساًلنالم

التنينجوفافييغرقط

..قولي..نفعلماذا

الغرقيالسفنفوقالبحارةيفعلهما-

الكبرىالعاصفةوجهفيالعابسوالربان

يغرقأنإلايملكهل-

ويحدقيحدقويظل

المطبق؟الطوفانقكفي

شجاعايقفبل-

مصيرهويحب

.هوحدهمحنتهوينازل

الغرقىأيديإلىيديكمد

أخرىنوحسفينةوابن

نوح؟سفينةاًتقولين-

..لنوحوسلالةنوحمنآه

كالأوثادذالصامتنوحيا

..النسيانفيالغارقطنوحيا

عناالذاهلنوحيا

الطوفادنزمنهذا

الطغيانصدرعلىالعاروسامزمن

العصرخيلسنابكتحتسقطناكيف

حالميزانبيدنااختلوكيف

مأرب،،طيبةفيالسادةكنا

وكادذوكادطالأندلسوفيالقدسفي

الانعناوأسألالوتىأرواحتسأللا

السجادذ،المسجودغينامحيث

بالنيرأدغالشتعلةخيمتهفيواللاجىء

الرحمنبهوعدبراقطبجناحيحلم

بالأركانويطوفالصخرةخدليقبل

السلطانعرشعلىالقردوثبالكافرالجوطعزمنفي

الخائفالنملأسرالاتهاجرواليوم

بركانأوزلزالمن

زمنكهذاالغائبنوحيا

....الطوفانزمن

..دمعككفكف-

أغرقا..اني-

الطوفانفيتغرقنيبل

أنهارافي

الدارسقفرأسهطعلىوينهارالأعمدةتنهار

التيارمعأنجرف

قراربغيرالهاويةنحو

الجياروالشرطيالقيصركفتلطمنن

الأسودالسيلزحفتوقفهل

أشعار؟أوكلمات

المدرأرالدمعالااملكملذا

العارطعملتنسيعينيكفينفسيياأسيكبه

جداربجنبيحتصزمكتئبككلباًلوذحبم

الغيبسحبفيوأحدقط

الإعصار؟منيحميكمن:وأسأل

منك؟يحمينيومن

منى؟ل

جداربجنبتحتضر،تبكيتتحمعر،

أمامكاليومالوتيبدوهل

للدارآئدالعلحنينإليهفتحن

المهدارالبحرفيالوجةذوبانبهذبتلوتتمنى

الموتا؟تتمنىحمقاأو

..الحقالموتا.5أتمناه

أحدق..عينيهفيأنظر

المحدفالخطروجهوأعانق

..بحقفاًكول!ويعانقني

.صدقفيأحياابعت،،أولد

وجميلجليلالوتا

الشعرأوالمجدكجمال

ويصدقيعمقوالوت

قدريأوعمريثمرةهو

ألقىأنربيياهبني

عشقيليلةفيمعشوقي

سفريرحلةعنوعزار

تجاعاإذطيارالأوذد

المرثمريمنتاًكلكي

عشتمابقبركبعشتقد

قبريآيغيبنيضرفما

أحيالكيأموتضرما

؟فجريليليمنيشرقكي

فجرل!آ

أسممت؟

؟تدريألا

ييريمنفسزك،وفهمت

معذرة،أثرثركنتقد

بالعذر؟يقبلعكيركمن



نفسيياأتكمولن

3جطأوبسريوأبوح

تساًم؟،الاماقلتيكفي

أتكمنفسيياولمن-

وأحم؟بالفجروأبشر

فنمنامالتعبالطير-

أنام؟أ-

دهورمنذنيامونحغ

العينتنفتحععي-فمتى

الفم؟وينغلقالكادحةالأيديتنفتح

..الفجرديكيؤذنحين-

..أذانهأنتظرإني-

تنتظرهأل!يكفيلا-

لهلاععل

تعملوقريبالفجر

وتعلم،واعمل،فمأهب

تندمأوتشكولاحتى

وتحلمبحكمتكوتلوذ

والأبم.الأعمىكالقرد

-الفجر؟ل

-الفجر...

حم.!الأهو

ه

جيورسببهاند.جبرائيلوالتاريخالآدبرياضمنأوراق

لصرحشفيواحدالرعفيمنماسفةليستديثوأحلبحوثجمموعة

رابطةولاأسلوبهافيحنىمتنوعةوهىنجبرها،أوالتاريخأوالأدب

هناومنواحد،قممنوأنهاوالأدباللفةرابطةسولىبينهاتجمع

والتاريخ"الأد!رياصمنأوراق"تمينهاجاءت

أخاذهونوادرحافلوناربحادليةممعةموصوعكل!

.لل3425*17صفحة416

عبدهسمير:ترجمةستيفنسونروبرتالكنزجزيرة

والتي،عامةالغراعاعجابحازتالتىالقصة،ستيفنسونرائعة

القراصة،ومغامرات،المدفونالكزعنالبحثيكبلاتهمشغلت

الضائعة.والجزر

بدلاوالق،العالميالقصصروائعمنواحدةالكنر،،!جربرة

الى("الهسبنيولامقعلىوالابحارأحداثهاعلىالاطلاعقارىءلكل

..؟الى..المجهولالعالم

الكاملة.ترحمتهافيمرةولأولالكزجزيرة

ل.ل2402*17فاخربحليد028!مفحة

-ت4ليلىقىاللإبق!لالىر!لتردمنشو

178934917934-ةتلفون2073برتدرتوصهندوق
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