
 حياة عبد الحميد جودة السحار

 

م، في بيت صغير بحي العباسية وسط  1913/ أبريل عام 25ولد عبد الحميد جودة السحار في 

أسرة من الطبقة املتوسطة، مهنتها التجارة، و قد جاءت هذه األسرة إلى مصر في أواخطر القطرا املايط   

 و أقامت بها منذ ذلك اليوم.

وملتزمطططة بالطططدان والتعطططالي  الداييطططة مطططا عقيطططدة را ططط ة والطقطططو   كانطططت األسطططرة متدانطططة جطططدا، 

الصحيحة، وكانت تألف الحب واملحبة واأللفة، وكانطت ساطاء األسطرة أاالطا ر ا طرجن مطن البطار البي ط  

إر لالطططرورة م،حطططة، ح طططد اطططذفر الطططدفتور صطططفوت فطططي هطططذا الاطططياد قصطططة مطططن حيطططاة عبطططد الحميطططد جطططودة 

ا الدفتور، و ارتا  الفطع  عىطى وجطوه العميطا ، كمطا كطاا املغطى  اطتد ى السحار اقول: قال قائل: توله

استدعاء ببيب لقد سطقوها كطل مطا جطاء فطي تطذفرة داود  و كطل مطا ألطار بط  العططاروا و مطدعو الططب، و 

ازداد ألططط  عم ططط  و أصطططب  جطططد  بطططيا أمطططرين، أا اطططد  ابيتططط  تمطططوت، أو أا  اطططتد ي الطبيطططب، كاختطططار أا 

 1كاا في قرارة نفا  اومن في بريق األبباء ر اقود إر إلى بريق القبر.اطلب ببيعا، و أا 

ططاا  ططاا الاطططلود السطططجما و أداء الواجبطططات الداييطططة مطططن أهططط  واجبطططات األسطططرة ال ططط  كط عىطططى كطططل كط

السططحار ايت طط  إل هططا، و لهططذا اررتبططاأل بالططدان لمسططرة أاططر عحططي  عىططى حيططاة السططحار و س ططأت  و تر يتطط  ، 

 : "ل  تكن تاما في دورنا إر الحرام و الحجل، ككنا نقيس أكعالنطا بطذلك املقيطا  ، و ح د اقول بنفا

ل  اكن أهلنا ارددوا كلمة الحرام و الحجل بأبراف ألانته ، بل كانوا في أكعاله  ا  وا أا اأتوا مطا 

، كطرا  انمطو   غالب هللا، ككانوا لنطا قطدوة، و قطد ورسطوا فطي أنفاطنا منطذ سعومطة ألفارنطا القطي  الروحيطة

 2معنا وجداا أخجقي للمجتما حقة ككانت حياتنا متناسقة ما أوامر الدان و نواهي ".

                                                 
 

 



رلك إا هذا التناسق مطا الطدان و أوامطره و نواهيط  قطد جعطل السطحار افكطر فطي والطب األحيطاا 

اد انطبططا أا  غيططر ارجتمططا ، مططن هنططا ببططا جططل فتبطط  بالطططا ا ال لقططا الططداك  ، ح ططد إا ارجتمططا  كلطط  اكطط

 بال لقيات و ارسجميات.

إلططى جانططب األسططرة املرتبطططة بالططدان الططذ  تططرد أاططرا خاصططا عىططى اقاكططة السططحار، هنططا جانططب  خططر 

هو أا والده و والدت  كانا ابدرا أقص د جهدهما في تثقيف السحار بثقاكة داييطة محالطة، ألا والدتط  

ة ، بينمطا كطاا أبطوه عىطى حطد تعبيطر السطحار رجطج كانت سيدة كاضلة لهطا جانطب فبيطر فطي التطااير عىطى األسطر 

 رقيق القلب اذرف الدمو  ألوهى سبب امس وترا من كواده.

أمططا مططا اتعلططق بمراحلطط  العلميططة ال طط  هططي عنصططر هططام فططي حيططاة أ  إساططاا ، كطط ا أبططاه ألحقطط  أور 

ةهطططا انتقطططل إلطططى باملطططدار  ال اصطططة، اططط  انتقطططل مةهطططا إلطططى مدرسطططة سطططليماا جطططاو س األوليطططة بالدلططططوسا، وم

م، و قططططد مططططر خططططجل دراسططططت  فططططي املططططدار  بمراحططططل القاططططوة و 1921مدرسططططة العماليططططة اربتدائيططططة سططططنة 

العنف ح د كاا احب املوت أفثر من  الحيطاة ، و ر مطا اقطال إا الاطبب فطي ذلطك مطا رقطى ك هطا مطن الالطر  

إلطى املرحلططة الثانويطة ويططر  و الضطعر و العنططت الطذ  جعلطط  بمقطت التعلططي  و الدراسطة لحططيا، لكطن انتقالطط 

مجطططرف تفنيطططر السططططحار إلطططى ناحيططططة إاجابيطططة، كقططططد لطططب عططططن الططططود و دخططططل فطططي سططططن ال طططبا ، كطبيعيططططا 

 تغيرت املكونات الساانية ج ما و ككرا.

ول  اعل اقطا مفازة التعلي  ما كل م قة و ضنك إلى أا دخل الانة الثالثة )البكالوريطا،، اط  

يطا، مطن هطذه النقطططة اتجط  إلطى األد  و لطغف بط  لطغفا، وأحطب الترجمططة و التحطق بمدرسطة التجطارة العل

دأ  عىى لراء الصطحف و املعطجت ارنجليزاطة لينقلهطا إلطى العر يطة، ح طد تمكطن مطن إرسطال املقطارت ال ط  

طاا احططب فططي املططدار  أا اقططرأ روااططات "إبططراهي  لنكططولن" و"فرتيططوا  فتبهططا إلططى الصططحف للي ططر، وهكططذا كط

 باكورة سن ، لكن في العامعة كاا يهت  بالرويات ألد ارهتمام.الععيب" في 



اقطططول الطططدفتور صطططفوت عطططن هطططذا: "اسطططتمر عاففطططا عىطططى قطططراءة كطططل مطططا اصطططل إليططط  مطططن قصطططى و 

طططاا ضططططمن مططططا اصططططل إليطططط  مططططن فتططططب و مطبوعططططات ، كلمططططا  روااططططات، سططططواء مةهططططا مططططا س ططططر فططططي الصططططحف أو كط

و بالطب فطي العامعطة و كانطت أول قصطة قصطيرة استقام ل  لأا الفطن القصصط   بطدأ اياطر قصصط  و هط

 3ل  "رجل البيت".

ور امكن أا  غض الطرف عن مدف دور الاينما في حياة عبد الحميد، كقطد لطل بهطا م طغوكا 

، و كاا اتردد إل هطا مطا أقرانط  و أخوتط  فثيطرا ، روط  املراقبطة و العوائطق ال طدادة مطن األم. وعىطى حطد قطول 

طططاا اططططوم األحططططد م  صصططططا لاططططينما الكططططوز مجططططراف، و اططططوم ال مططططيس لاططططينما ااططططداال ، و اططططوم السططططحار "كط

 ارانيا لاينما ال عب ، و اوم العمعة لاينما الكلو  املصر .

إا التطططردد إلطططى الاطططينما قطططد أاطططر عىطططى قصصططط  و عىطططى ببيعتططط  ح طططد نطططراه أنططط  قطططد أحطططرز فثيطططرا مطططن 

يطك أا القصطة تعطرض عىطى ال طري  الاباقات في كن الرس  و التصوير و عرض الواقا ، ح طد ا يطل إل

 الاينمائا املرئا أو عىى ال الة، في حالة أا تقرأها في الكتا .

و ممطططااج لطططذلك هنطططا عنصطططر أو ملطططوا  خطططر قطططد لعطططب دورا فبيطططرا فطططي توجيططط  حياتططط  األدبيطططة، وهطططو 

 هيام  املفرأل باملار ، كقد كاا السحار اواصل ليل  بةهاره في م اهدة املار .

هذه املكونات لش صية عبد الحميد و ذهبت إلى تحليلها تحليج واقعيطا لوصطلت إذا تدبرت في 

وحطططد هطططذا   –والتطططاريذ اطططذخر باألمثلطططة مطططن هطططذا القبيطططل   –إلطططى النةيجطططة ال ططط  رمنطططاي عةهطططا، أا أ  أداطططب 

املعتمططططا املططططواتا لطططط  واملططططوكر لطططط  جميطططططا مططططا احتططططاا إلططططى ارساططططاا فطططططي حياتطططط  مططططن ناحيططططة أسططططاليب التركيططططط  

لية، وجدت  انحى منحا جدادا فطي حياتط ، هكطذا حطدح لسطحار أنط  قطد احتطل عىطى املكانطة العليطا فطي والةا

                                                 

 



طاا هنططا نططو  واحططد مططن القصططة لقلططت إا األمططر مياططور، لكططن براعططة  تططاريذ القصططة بجميططا أنواعهططا، و لططو كط

 السحار الفنية في جميا أنوا  القصى تجعل الفكر ارسااسا متحيرا لهذا.

د: "إا النزعة القصصية قد لهرت عنطده عىطى ويرهطا مطن سطائر ألطواا الفنطوا اقول  عض النقا

 4األدبية كيما كاا  ع،ج من موضوعات".

 

 حياة السحار الوليفية:

 عد ما ت را السحار في العامعة التحق بوليفة حكومية، والتغل فمترج  في سج  الطيراا 

"اتحططططاد خريلططططي العامعططططة" و تطططط لف معهططططا امللكططططا بأملالططططة، و قططططد لقططططا مططططن حاططططن املصططططادكة جماعططططة مططططن 

للمطالبة بحقود املولفيا، و أس أ معه  لعبة لمد  ال   تحمل مائولية س ر الكتب ال   تجود بهطا 

قرائ  ال با ، و قد ضحى لتحقيق هذا الغرض جميا ما كانت تملك زوجت  مطن األسطوار والحىطي، ألنط  

ت لعوجت  مااعدة فبيرة لتمهيد الطريق للسطحار نحطو ل  اكن اتمتا باألموال الطائلة، كمن ناحية كان

الةاططططابق فططططي مالططططمار األد  والفططططن، و كعططططج قططططد ألططططاد السططططحار فثيططططرا بماططططاعدة زوجتطططط  هططططذه، إا هططططذه 

ال،عنططة كانططت فططي الواقططا كرصططة سططانحة لتنميططة مواهططب األدبططاء ال ططبا ، و نضططج الططو ي الفكطط  لمدبططاء، و 

ذلك العصر من األدباء، أمثال نجيطب محفطو ، و عبطدالقادر  قد ساه  في هذه ال،عنة فثير من لباا

 املازسا، و محمود تيمور، وس ر السحار فثيرا من مؤلفات  إلى  خر حيات .

طاا ابططرز  طاا امقططت لططدادا بقالططية القوميططة املصططرية وكط وكططاا للسططحار إملططام وجيططز بالاياسططة، وكط

 ألخوة ارسجمية.مفاسدها و ابيا صراحة أا هذه دسياة ور ية تهدف إلى قما ا

                                                 
 



ومن سوء الحظ كاا األوضا  الاياسية في عصر عبطد الحميطد جطودة السطحار مالططر ة جطدا 

و مليئطططة باألحطططداح و الصطططراعات ، كقطططد لطططاهد فطططي سطططن  املبكطططر الحطططر  العامليطططة األولطططى و مطططا أنتجطططت مطططن 

ئططة مطمئنططة، و نتططائف كادحططة، و فططي جانططب  خططر أاالططا لطط  تكططن األحططوال الداخليططة للاياسططة املصططرية هاد

م ، إضاكة إلى ما ترفطت سطقوأل ال جكطة العثمانيطة مطن نتطائف سطيئة ، كطل 1952أضيف إل ها اندر  اورة 

هططذه األحططداح قططد جعلططت السططحار   ططمةز مططن الاياسططة املنحططازة الحاملططة إلططى حططد فبيططر، و قططد ألططار إلططى 

رذعطا ويطر مبالطر، و كطاا  عض العوانب الاياسطية الطاويطة فطي تعطض قصصط ، و انتقطد عل هطا انتقطادا 

اؤيططد تلططك الاياسططات ال طط  تفيططد مصطط،حة بططجده، اقططول الططدفتور صططفوت نقططج عططن فتططا  السططحار "هططذه 

 حياتا" :

ططططاا معنيطططططا بهططططا منطططططذ تلطططططك  "لطططط  تكطططططن اهتمامططططات السطططططحار الاياسطططططية بارئططططة عىطططططى حياتططططط  ، كقططططد كط

فطن و تجطر  الاياسطة، )كقطد ال،ححة ال   و طى ك هطا مطا اطدور فطي مجلطس الاطجمك، كفيط  امطتى رحيطق ال

كاا نعرء الليطل ا وضطوا فطي الاياسطة اليوميطة ، قبطل أا اقطرءوا فتابطا مطن فتطب التطاريذ أو فتطب األد  

الحطدا  ، أو تفاطير األحططجم ، و قطراءة الططالا، كلمططا نضطت وعيطط  و تعطرف عىطى مجمطط  الحرفطة و الصططرا  

 5ل عمل  اتهدف مص،حة بجده".ععم عىى أا  عيش بليقا من قيود الحع ية و أا اؤيد ك 

ومطططا زال ايتقطططل السطططحار مطططن منصطططب إلطططى منصطططب ومطططن وليفطططة إلطططى أخطططرف، فطططي م تلطططف مجطططارت 

الحيطططططاة، وافةاطططططب تجطططططار  فثيطططططرة مطططططن املمطططططرات الحياتيطططططة و إا هطططططذه التجطططططار  ال ططططط  افةاطططططبها مطططططن خطططططجل 

ععلطة النفاطية و ارنططواء عىطى األحداح ال   كانت تقا في الحياة العاداة ، قطد دكعتط  إلطى حطد فبيطر إلطى ال

الطنفس ، و إا لطط  اكططن قطد لططبس ماططو  الياططاد و األصطفياء ، و كططاا السططحار قططد خطا  لنطط  تجططاه املططرأة 

ألنط  قططد رسططب فططي الحططب ويططر مططرة، كأحططب أور كتططاة لياططية، اطط  تعلططق بابنططة عمطط ، ال طط  اقططول فططي صططددها: 

                                                 

 



ى رصطططيف التطططرام إتهطططا تاطططتطيا أا تقططططا عىطططى "لطططن تكطططوا زوج ططط  إر هطططذه الفتطططاة الواقعطططة إلطططى جطططوار  عىططط

م وار الحياة الطويل ال اد، سأكهمها و تفهمك  ، و سيكوا بيك  و بيةها ش ئ م ترد ا فف من وألء 

 قاوة األاام" .

كاا عبد الحميد جودة السحار انحدر من أرومة بيبة عريقة ككاا احتل عىطى مكانطة مرموقطة 

ا حياتطط  أاالططا عبططارة عططن هططذا العانططب ، و إا معحطط  بططل جميططا مططن األخططجد والاططلوفيات الفاضططلة ، و إ

 فتب  تلت  باألخجد الفاضلة و الالوفيات النبيلة.

م  عطد حيطاة حاكلطة 1974انطاار عطام  22مات هذا القاي البار  األداب األريطب اللبيطب اللبطق فطي 

 باراماا و اربدا .

 

 اطقطاكطتط :

السطحار كطاا عصطر الثقاكطات املتنوعطة، و تطأارت  إا العصر الذ  س طأ كيط  عبطد الحميطد جطودة

الثقاكططة  عالططها مططن  عططض ، و امتزجططت الثقاكططة العر يططة والغر يططة إلططى حططد ر امكططن الفصططل بيةهمططا، و ا 

طططاا العمططططاهير قططططد  انكمططططاع العططططال  عبططططر املاططططتحداات العداططططدة قططططد سططططاعدت فططططي هططططذا املعططططال فثيططططرا ، كط

ططاا الحيطططاة ارساطططانية تطططرف الاطططعادة فطططي اختيطططار اسطططتقبلت الثقاكطططة األجنبيطططة بكطططل حمطططا  و س طططا أل ، و كط

الثقاكططة األجنبيططة ، كانططت كططل اقاكططة تتصططار  للتغلططب عىططى األخططرف ، و قططد الططتد سططاعد الثقاكططة العر يططة 

طططططاا هططططططذه الثقاكططططططة العر يططططططة ت ططططططمةز كططططططل ارلططططططمةزاز عططططططن الثقاكططططططة الدخيلططططططة أو   عططططططد حرفططططططة ارحيططططططاء ، و كط

ت تططاايرا لطدادا عىطى حيططاة عبطد الحميطد، و إا السططحار تهطل مطن مططوارد املاطتوردة، قطد أاططرت هطذه الثقاكطا

 متنوعة، و كانت اللغة ارنجليزاة لغة املدار  للتعلي  و التربية.



و فما ألرت في الصفحات الاطابقة أا السطحار كطاا مولعطا بالاطينما، وقطد لعبطت الاطينما مطن 

نما واملاطر  أاطرا فبيطرا عىطى حيطاة واقاكطة عوابف السطحار فثيطرا، وحيط  الفنيطة و املوضطوعية كطاا للاطي

ططاا احطططب املطططوت كيططط ، واتفطططق املؤرخطططوا جميعطططا أا  السطططحار، وقطططد مطططر جطططودة السطططحار فطططي حياتططط  بططططور كط

الثقاكططة املدرسططية قططد ترفططت أاططرا خاصططا  نططذاد عىططى حياتطط  و اقاكتطط  ح ططد جعلتطط  احططب املططوت و امقططت 

 ك.الحياة ، و لكن سرعاا ما انق ا هذا السحا  الحال

إا هذا العصر عصطر العطجم و الصطحف، ككطاا للسطحار عجقطة وايقطة بالصطحف و املعطجت ، 

كقد كاا اطالعها لجبطج  عىطى أحطداح العصطر، كمطن خطجل الصطحف ابلطا عىطى فثيطر مطن األدبطاء أمثطال 

 عبد القادر املازسا، محمود تيمور، اقول الدفتور صفوت عن مدف تااير السحف عىى حيات :

ل عىطططى أا الصطططحف لعبطططت دورا فبيطططرا فطططي تنميطططة وعيططط  الثقطططافي بصطططفة عامطططة و األد طططا "وهطططذا اطططد

بصطططفة خاصطططة، األمطططر الطططذ  اجعلنطططا سعطططد الصطططحف راكطططدا مطططن أهططط  الرواكطططد الثقاكيطططة أمدتططط  بالثقاكطططة و 

 6الو ي، و هي فما تبدو م تلطة العناصر بيا عر ية و أجنبية ".

عمطططال الفنيطططة مطططن املاطططرحيات و األكطططجم، و قطططد و إا السطططحار قطططد لطططهد فطططي عصطططره فثيطططرا مطططن األ 

طاا للمجططالس األدبيططة و ارجتماعيططة أاططر فبيططر عىططى الحيططاة  عالططر كتططرة مططا هططذه األعمططال الفنيططة  و فمططا كط

طططاا لتططططردده للاططططجمك )املعلططططس ال ططططاي، و فططططي جلاططططات  الصططططباحية واملاططططائية  األدبيططططة للسططططحار، كقططططد كط

طططاا  عي ططططها السططططحار  وم طططارفت  ك هططططا انفتاحططططا ملوهبتطططط  األدبيططططة، و إا ل،حالططططة ارجتماعيططططة العامططططة ال طططط  كط

طاا  عي ططها الكاتططب، و إا روااططات  كانططت لهططا أاططر عحططي  عىططى أككططار السططحار و  رائطط ، تلططك الحططروف ال طط  كط

السطحار لتطن  عطن هطذه و إنط  قطد عبطر فطي معحط  رواااتط  عطن األوضطا  املعالطة ك هطا ، وكطاا ارمطا بالدرجططة 

 واقا بكل مااوئ  و  رم  و م كجت .األولى إلى تصوير ال

                                                 

 



و إا كانطت حيطاة السطحار واقاكتط  قطد تطأارت إلططى حطد فبيطر بالثقاكطة ارنجليزاطة، و لكطن اررتبططاأل 

الوايطططق باألسطططرة املتدانطططة الصطططالحة املتماطططكة بالطططدان و تعاليمططط  بطططاملعمو  ق ططط د عىطططى جميطططا الثقاكطططات 

سجمية و ال لقية الفاضلة تتفجر من خجل رواااتط  و األجنبية و املاتوردة ، و لهذا الابب أرف أا ار 

طططاا املوضططططو  مططططن الغططططرام والحططططب و ذفططططر الفتيططططات و هيامهططططا، لكططططن كأنمططططا ارسططططجمية و  قصصطططط  ، مهمططططا كط

 ال لقية ش ئ ر مناي مةها.

 

 الطا ا الداك  وال لقا في أد  السحار:

كاتططب القصطططة الطويلطططة   عططرف عبطططد الحميططد جطططودة السططحار فطططي عططال  األد  والثقاكطططة مططن حيططط 

والقصطيرة، إضططاكة إلططى مطا ا ططتى بطط  مطن امليططزات واألسططلو  األد طا فططي عططرض مطا جريططات الاططفر وأحططداح 

الططرحجت، ك نطط  اططأتا باملنططالر أمططام القططارف كأنطط  هططو بنفاطط  حاضططر املوقططا و  ططاهد األحططوال، و فططي هطططذا 

هططططب إليطططط  األسططططتاذ مططططأموا وريططططب الصططططيف رات ىططططى أدبطططط  عططططن العناصططططر الداييططططة و رو  السططططجم، فمططططا ذ

 واستطرد بقول :

" اكتططططب )السططططحار، القصططططة الطويلططططة والقصططططيرة وأد  الططططرحجت بططططرو  األداططططب، وهططططو فططططي الوقططططت 

 نفا  اكتب القصة الدايية والبح  الداك  بداكا من نعوو  ال داد نحو الدان".

سططحار ححططا واكططرا ولكططن األسططف ال ططداد لطط   عططن بهططذا العانططب مططن األد  حططق العنااططة كنططال ال

طططططا  مطططططن صططططططيت  فكاتططططططب بططططططار  و صططططططاحب القلطططططط  البليطططططك، و أمططططططا العانططططططب ال لقططططططا والسططططططجما كططططططذهب متروكط

مححططورا، مططا أنطط  قططد اختططار هططذا الطططا ا فططي جميططا قصصطط  و رواااتطط ، لططذلك انططدكعت إلططى إبططراز النططوا ي 

 ال لقية والعناصر الدايية في قصص  و روااات .

 اقول الدفتور صفوت زيد:



الامة الغالبة عىى أد  السحار تتج  اتجاها مبالرا نحو ارسجمية ككطرا و منجعطا و أتهطا  "إا

سارت عىى امتداد عمره األد ا تمثل خطا ككريا واضت املجم  ، و إا اختلف ألكال التعبير و تعددت 

ة الرسططول ألوانطط ، كقططد قططدم للمكتبططة العر يططة أعمططار عداططدة تتصططل فططي معحمهططا بارسططجم تاري ططا و بحيططا

 7صىى هللا علي  و سل  سيرة و مثج و بحياة أعجم الصحابة قدوة و اقتداء".

 و من هنا أستطيا أا أوز  أد  السحار ارسجما في أقاام فما اىي:

األول: املوسططوعة الضطط مة عططن سططيرة الن طط  صططىى هللا عليطط  وسططل ، و هططذه املوسططوعة تهططدف إلططى 

ضططمير ارساططاا مططن أرداا املاداططة الطاويططة، و قصططى الاططيرة النبويططة تفاططير التططاريذ روحيططا و أا اطهططر 

 في أر ا وع رين قصة.

والثطططططاسا: سطططططير ال لفطططططاء الرالطططططدان والصطططططحابة، و هطططططذه الالاطططططلة تحتطططططو  عىطططططى أر طططططا و ع طططططرين 

قصططططة، و لطططط  تكططططن كلهططططا قصططططة محالططططة بططططل تك ططططف القنططططا  عططططن جوانططططب م تلفططططة مططططن حيططططاته  الطيبططططة، 

 امل تلفة. واسة ف من أ عاد حياته 

والثالطط : رو  السططجمية فططي قصصطط  التاري يططة ، إنطط  قططد اختططار املواضططيا التاري يططة مططن القططر ا 

الكطططري ، والحطططدا  النبطططو ، ومطططن التطططاريذ ارسطططجما، وهطططذا العانطططب هطططو أفثطططر وطططعارة بالعانطططب ال لقطططا و 

ت التططططاريذ ارسططططجما فططططي املنططططا ي ارسططططجمية، و أرف لططططيئا  خططططر أنطططط  مططططن خططططجل تقططططدا  التططططاريذ أراد أا اثبطططط

 أذهاا األبفال والنالئيا بوج  خاي وير    ك ه .

وهنطا قاطط   خططر أسططتطيا أا أضططيف  إلططى هططذه األقاططام، وهططو أدبطط  القصصطط  ، ر أقططول إا هططذا 

األد  في فتب  القصصية و الروائية كلها ببعت بالطا ا الداك  و ال لقا، و لكن هناد ألياء فثيرة في 

                                                 

 



أا الدراسططة املوضططوعية أل  قصططة مططن  تططذهب  ططا بططأا أجططعم حططول القصططة و الروااططة، الكتططب ال طط  فتبهططا

 قصص  ر تكمل ريثما تال  األضواء عىى العانب ال لقا و الطا ا الداك  ك ها.

 وهكذا اذفرنا قول مأموا وريب مرة أخرف حي  قال عن أسلو  السحار و ككرت  و نععت .


