
  حسين طهل "األيّام" السيرة الذاتيّة

 دواعي اختيار المسألة: 

لهما أوّ  نيأساسييعود اختيارنا لمسألة السيرة الذاتيّة في األدب العربي الحديث األيّام لطه حسين لعاملين 

 الكتاب ي لعبه هذاالرغبة في لفت االنتباه إلى السيرة الذاتية في األدب العربي الحديث، وثانيهما الدور الذّ 

 .في تأسيس سيرة عربيّة ذاتيّة "األيام"

 تمهيد

 السيرة الذاتيّة في األدب الغربي:

شكل من أشكال التعبير تختّص به  هي  ورج مايج السيرة الذاتيّة هي جنس أدبّي حديث، وهي كما يرى

الثقافة الغربيّة وبعض اآلداب المتصلة بها. ولقد ظهرت في الغرب مؤلفات متفّرقة في المكان والزمان 

ؤلفات سابقة مم وهذه ال 4غسطين في القرن الأمنها اعترافات القديس  الذاتيةاهتم فيها أصحابها بسيرهم 

 ا.لظهور مصطلح السيرة الذاتيّة ومفهومه

وقد اخنلفت اآلراء حول البدايات  1800الفرنسي وضع قبيل سنة إّن مصطلح " :يقول جورج ماي

ويرى الكثيرون على غرار جورج ماي أنّه إذا كان همنا أن نؤرخ لقيام  ،"الفعليّة لهذا الشكل التعبيري

أو نهايته وإلى   18سنة أدبية للسيرة الذاتيّة فليس ثمة شّك في أّن هذه السنة تعود إلى منتصف القرن 

ما حققته آثار روسو المنشورة بعد وفاته من رواج، ويعدّ كتاب  على قيامها إنما هوالباعث األساسي 

و اإلعترافات عالمة فارقة في تاريخ السيرة الذاتية الغربية وعنه يقول جورج غوسدروف: لقد كان روس

هذا الحدث المنشود بداية السيرة الذاتية في فرنسا وفي الثقافات األوروبية". ويؤكد جورج ماي هذا الرأي 

ن ذلك إلى أّن رواج هذا مر من قبيل المصادفة بل إّن كل الدالئل تشير على العكس مفليس األبقوله: 

 .جماعي حقيقّي بأّن جنس السيرة الذاتيّة أصبح لها كيان أدبّي" الكتاب مّهد لظهور أّول وعي

وروبا الغربية فذهب بعضهم إلى إبراز دور أالسيرة الذاتية في  الدارسون عن أسباب ظهور ءلوقد تسا

 محاسبة النفس ركن من أركان هذا الدين.المسيحيّة في ظهور هذا النمط من السيرة وتطوره ذلك اّن 

نسمي سيرة ذاتيّة القّصة اإلرتداديّة النثريّة ومن أهّم أعالم  منظرّي السيرة الذاتيّة فيليب لوجون يقول:" 

 .14حدهم عن وجوده الخاّص مبرزا حياته الفرديّة وتاريخ شخصيته خاّصة" ص أالتي ينجزها 

: قّصة . فقال إّن السيرة الذاتيّة 1975اق السيرذاتي الصادر سنة وقد دقق هذا التعريف في كتابه الميث

إرتداديّة نثريّة ينجزها شخص حقيقّي عن وجوده الخاّص مبرزا حياته الفرديّة وخاّصة تاريخ 

 :ثّم أضاف أّن هذا التعريف يقيم عالقة بين عناصر تنتمي إلى أربع مقوالت هي شخصيته".

 نثريّة.  -قّصة، ب -أّوال: شكل الكالم: أ 1

 الموضوع المطروق: حياة فرديّة وتاريخ شخصيّة. 2

 وضع المؤلف: التطابق بين المؤلف الذّي يحيل إسمه على شخص حقيقّي، والراوي. 3

 التطابق بين الراوي والشخصيّة الرئيسيّة. -موقع الراوي:  أ 4



 المنظور اإلرتدادي للقّصة. -ب

 الذاتيّة في األدب العربي الحديث: السيرة

لم يعرف العرب القدامى مصطلحي السيرة الذاتيّة والترجمة الذاتيّة رغم أنهم ألفوا في السير والتراجم 

ا السياق يمّيز يحيا إبراهيم عبد الدايم بين السيرة والترجمة، فاألولى تدّل على التاريخ ذمؤلفات، وفي ه

ومن السير التي كتبها العرب سيرة إبن  الثانية على التاريخ الموجز للفرد".حياة، في حين تدّل لالمسهب ل

 إسحاق وسيرة إبن هشام كلتاهما تتعلّق بسيرة الرسول وسيرة معاوية وغيرهم من السير األخرى. 

ج ، بدأت محاوالت لكتابة السيرة الذاتيّة ولكنّها لم تبلغ النض19ي منذ أوائل القرن الأوفي العصر الحديث 

نطالقته الحقيقيّة في األدب العربي االفنّي الذي يخّول نسبتها إلى هذا الجنس األدبّي. وهو جنس سيعرف 

(، ومحمد حسين هيكل 1887(، وسالمة موسى )1886مع جيل طه حسين، ومن أهم أعالمه أحمد أمين )

 (.1889(، وطه حسين 1888)

 

 

 .وكتابه اب طه حسين  يجدر بنا تقديم الكاتبقبل تناول كت: مقّومات السيرة الذاتيّة في األيام لطه حسين

 نبذة عن طه حسين:

رياف محافظة المنية وكان أبوه موظفا في شركة السكر وكان هو من اإلخوة أولد طه حسين في ريف من 

هو سابعهم، وقد أصيب بالرمد فعالجه الحالّق فذهب العالج ببصره، أكمل حفظ القرآن ولم يبلغ العشر  12

ستثناء دروس األدب إسنوات من عمره ثم انتقل غلى األزهر طلبا للعلم، ولكنه لم يرتح غلى الدروس ب

ولذلك التحق بالجامعة المصريّة بمجرد افتتاحها التي نال من خاللها شهادة الدكتوراه، وذلك بعد تحريره 

 باإللحاد والكفر. ومناقشته رسالة عن أبي العالء المعّري أحدث نشرها ضّجة كبيرة وأتهّم هو

أرسل طه حسين غلى فرنسا  1915وفي السنة نفسها أرسلته الجامعة في بعثة إلى فرنسا نوفس سنة 

لى إعاد  1917وفي سنة  على شهادة الدكتوراه، 1919وتحديدا إلى باريس أم الدنيا التي حصل منها سنة 

التي أصبحت جامعة حكوميّة سنة  ةمصر وتزوج من الفرنسية سوزان وتولّى التدريس بالجامعة المصريّ 

1925. 

وقد تأثر طه حسين باإلمام محمد عبدو وقاسم آمين وأحمد لطفي السيّد، كما خاض معارك كثيرة بسبب 

آرائه األدبيّة ومواقفه الفكريّة وتمسكه بتأدية دور المثقف في التوعية وفي تطوير العقليات وتقدّم المجتمع. 

. وهو كتاب صحب من نقاط 1926صدور كتابه في الشعر الجاهلّي سنة  ومن أهمها المعركة التي تلت

، ولكنّه عاد إلى التدريس بكليّة اآلداب بعد 1932البيع بحكم قضائي وبسبب مواقفه أحيل على التقاعد سنة 

 .1952إلى سنة  1950عامين، وذلك قبل أن يصبح عميدا للكليّة نفسها ثّم وزيرا للمعارف من سنة 

التدريس والمشاركة في الحياة الفكريّة والثقافيّة اهتم طه حسين بالترجمة والتأليف في حقلي  جانب إلىو

الفكرّي واألدب. ويتوزع إنتاجه الثري والمتنوع بين الدراسات والتأليف القصصي عنده إلى ضربان 

 تخييلّي ومرجعّي.



 كتاب األيام:

. ثم 1927إلى جويلية  1926اية من شهر ديسمبر من كتاب األيام في مجلة الهالل بد ظهر الجزء األّول

ام وفي ع ظهر الجزء الثاني من األيام 1939سنوات أي في عام  10في كتاب وبعد  1929نشر عام 

 20آلداب ببيروت مذّكرات طه حسين. وكان قد نشر فصولها  م نشر دارائنشر كما يقول عبد الدا 1967

 .1954في مقاالت متتابعة قي مجلة سنة 

وقد الحقت هذه المذكرات بكتاب األيام واعتبرت جزأه الثالث.إالّ أّن كثيرا من الدارسين يذهبون إلى أّن 

ولعّل اإلشكال الذّي يثيره كتاب األيام ومنهم شوقي ضيف وشكري المبخوت،  األيّام جزءان ليس غير.

يرون إلى أّن األيّام سيرة يخّص جنسه األدبّي، وهو جنس اختلف الدارسون في تحدديه. في حين يذهب كث

 ذاتيّة. فعبد الدايم مثال يرى أنها ترجمة ذاتيّة روائيّة.

 الحكاية 

 أفعال الطفولة: 

تركّزت أهّم . سرته وجدّهأهي أفعال تخّص بداية استكشاف الصبي عالمه المحيط به وأمكنة من قبيل 

في فعل وحيد هو  هااألزهرّي ويمكن تلخيصأفعال هذه المرحلة أساسا في القاهرة ونكاد نقول في الجامع 

بداء الرأي في ما يعرض عليه من إالصدام مع مشايخ األزهر وهو صدام ولّده أساسا ميل الفتى إلى 

كانت حين آزر الفتى وطالّب آخرون شيخ  الحادثة األولى:معارف متوارثة ويمكن أن نستدل بحادثتين: 

هر وتمثلت المآزرة في تلقي دروس الشيخ ببيته وذات يوم غضب عليه ففصله عن التدريس في جامع األز

ناقشه الفتى فلم يرد على سؤاله بل زجره معيّرا إياه بالعمى وعامله معاملة غير العاقل. وهو ما يظهر في 

إّن طول اللسان لم يثبت قّط ولكن الفتى لم يسكت بل أجاب بحدّة:  199أسكت يا أعمى من أنت. صقوله: 

 .191باطال ص حقّا ولم يمحو

فقد كانت حين اعترض الفتى على المبّرد صاحب كتاب الكامل في قوله: ومّما كفّرت  الحادثة الثانيّة:أّما 

 .201به الفقهاء الحّجاج قوله والناس يطوفون بقبر النبّي ومنبره إنّما يطوفون بّرمة وأعواد. ص 

نّما دعى معه إثنين من إولم يدعه وحده ولى مسامع شيخ األزهري فدعى الفتى إلى حجرته إوبلغ ذلك 

هذه المرحلة تعكس تبرم الفتى ف ،أصدقائه وقد كان شاع عن ثالثتهم نقدهم األزهر وثورتهم على التقاليد

 باألزهر وشيوخه ومناهج تعليمه.

"ولم يكد الفتى يأخذ في الكتابة حتى عرف بطول اللسان فقد عرف البطل بمواقفه ضدّ شيوخ األزهر، 

 10قدام على ألوان من النقد، قلما كان الشباب يقدمون عليها في تلك األيام" ص .واإل

"ولكنه كان نقدا محافظا غاليا في المحافظة، إالّ أن يعرض لشؤون األزهر، فهناك كان يخرج حتى عن 

طور االعتدال، ويغلو في العبث بالشيوخ، ويجد التشجيع كل التشجيع على ذلك من قبل الشيخ عبد 

 .10عزيز جاويش" صال

إّن كتاب األيام ال تتوفر فيه حكاية بالمعنى التقليدي للحكاية أي حكاية متنامية يّولده سابقها الالحق وينجم 

الحقها على سابقها. ويرد ذلك إلى أّن المعيار المعتمد في حكاية األيام هو المعيار العرضّي أو 

 كّون وهو تكّون تعدّدت مصادره وتنوعت.)الموضوعاتي( وقد هيمن عليها موضوع رئيس هو الت



عدد الشخصيات في األيّام كثير ولذلك لن ندرس كالّ منها على حدى وإنّما سنركز جهدنا  الشخصيات:

وتأتي أهميته من حضوره  )الفتى( البطل لشخصية األهم أياشخصيّات الجزء الثالث من الكتاب، و على

ل الكتاب بل في األحداث المروّية، سواء كان طرفا فاعال أو مجّرد شاهدا عليها، المتواصل في كّل فصو

 وتأتي أهميته أيضا من حضوره الذي استدعى حضور سائر الشخصيات. 

وأساتذة  وصاحبيه )الزناتي والزيّات( من قبيل األبوين واإلخوة والمؤدب وهي شخصيات قريبة منه

 (،، الشيخ المرصفّي، الشيخ دسوقي، الشيخ عبد العزيز جاويشوشيوخ األزهر) الشيخ األكبر األزهر

إالّ أّن التركيز على البطل ال يعني إهمال سائر الشخصيّات وهذا االختيار يحتّم علينا  ...(الخديو، مي زيادة

 دراسة خصائص البطل أّوال والنظر في عالقاته بسائر الشخصيات ثانيا. 

نها في مستوى أفعاله وأقواله وفي ما تقوله عنه الشخصيات وتقتضي دراسة خصائص البطل البحث ع

األخرى وما يقوله الرواي عنها وقد أمكن لنا بفضل الوقوف على هذه المواطن استخالص الخصائص 

 الموالية:

 :الخصائص الجسديّة

. صريحة ضمنيّة أو سواء بصفة جميع األجزاء البطل مكفوف وقد تكّرر ذكر خاصيّة العمى على إمتداد

ثم وجاءت أول إشارة صريحة لهذه الخاصيّة في أواسط الفصل األول من الجزء األّول يقول الراوي: "

تعمد أّمه إلى عينيه المظلمتين فتفتحهما واحدة بعد األخرى وتقطر فيهما سائال يؤذيه وال يجدي عليه 

  .13خيرا". ص

ونقصا، يقول الشيخ الممتحن مخاطبا  وقد اعتبر الراوي العمى آفة في حين اعتبرها أحد الشيوخ عيبا

 .157أقبل يا أعمى" صالصبّي: 

ة الجسديّة وتعدد ذكرها الصريح أو الضمنّي تعددا يصبح معه إّن كثافة الحضور النّصي لهذه الخاصيّ 

 مواطنها أو رصدها ضربا من الجهل. احصاء

األفضل ونجد ذلك خاّصة في  ولكن هذه اآلفة لم تشكل للفتى عائقا بل كان صبورا وعازما على تحقيق

وقد أخذ الفتى يتهيأ إلتقان الفرنسية من جهة، الجزء الثالث عندما سافر إلى فرنسا ليزاول تعليمه، "

وتعلم الالتينيّة من جهة أخرى فالتمس لنفسه معلما خاّصا يعينه من ذلك على ماكان يريد. وقد جعل 

م إن صاحبكم مكفوف، وليس له بد من أن يتعلم كتابة رفاقه يبحثون له المعلم الذي يالئمه حتى قيل له

 3ج المكفوفين وقراءتهم، ليستطيع أن يعتمد على نفسه في تحصيل ما يريد أن يحصل من العلم"

"ثم قيل لهم إّن في تلك المدرسة من مدارس المكفوفين أستاذا ضريرا قد يعين صاحبكم على  .81ص

 .81ص ليه صاحبكم" حاجته، فسعوا إلى هذا األستاذ وقدموا إ

 الخصائص النفسيّة:

في عزم البطل  ساتذته. ساهمت الحالة النفسيةاتصف البطل بطموح جامح وبرغبة شديدة في نيل رضا أ

 على تحقيق ذاته رغم ما واجهه من صعوبات ومتاعب رافقته طيلة حياته. 



يعيش مع أخيه عيشة راضية بت إال أن تشق عليه وترهقه من أمره عسرا. فقد كان أيام ن األأعلى )"

وكذلك اشتدت قسوة الحياة على هذين األخوين الغريبين )" .(82ص  "على ما فيها من قسوة ومشقة

  (.82ص "ولكنها لم تنل من صبرهما ولم تصرفهما عم جدهما في الدرس والتحصيل

 الخصائص األخالقيّة: 

مح الشخصيّة الحقيقيّة من خالل بعض لم يكن الصبّي شريرا، ولكن عندما التحق باألزهر تجلت مال

. وقد كان وفيّا لبعض أساتذته الذّين فقد كان شديد التنمر من قيم سلبية تجلّت لدى شيوخ األزهر ،المواقف

 فصلوا عن عملهم ظلما.

 

 الخصائص الفكريّة:

التمييز بين النافع آفة الفتى دفعته إلى التفكير، فقد كان شديد المالحظة ويتمتع بحّس نقدّي مكنه من 

   والضار. هو شخصيّة منفتحة مؤمنة بفكر التقدّم والتجديد، فهي ليست تقليديّة الفكر.

عى آفة بفضل ما اكتسب من  أّن البطل طه حسين استطاع التغلب "األيام"يمكن استخالص من كتاب 

 .إيجابيةخصال حميدة وصفات تحّلى بها 

 الشعر ونواسيّ  "وكان هؤالء الفتية نواسيّ )والزناتي  تالزياوكان يحب األدب والشعر هو وصاحباه 

الهوى، وما أسرع ما ألف أفرادا من ذوي الوجوه الحسان، واطمأن إليهم وأكثر من لقائهم، يسعى إليهم 

 (.17وحده في مجالسهم، وربما دعا أحدهم إلى مجلسه مع صاحبيه. ص 

كاتبا بفضل هذين الرجلين: لطفي السيد وعبد العزيز "أصبح الفتى ) وكان الفتى يحب الكتابة، فقد

جاويش وأصبح كاتبا لشيء آخر وهو أنه أثناء األعوام العشرة األولى من كتابته في الصحف لم يكتب 

  (.22إالّ حبّا للكتابة ورغبة فيها، لم يكسب بها درهما وال مليما". ص 

نها كانت مملّة وكان الشيوخ يكررون نفس إلى أّن الفتى كان يتغيب عن دروس األزهر أل باإلضافة

فكانوا ") ،فتى وصاحبيهلل ، مّما سبب الضجر والمللمتنوعة ومتجددة ، ويقدمون معارف دينيّة لمالدروس

ليلهوا ويلعبوا ال ليعملوا ويجّدوا، فقد استقّر في نفوسهم أّن للمجد مكانا غير  يقصدون إلى األزهر

 ( .15األزهر، هو الجامعة إذا كان المساء، وهو دار الكتب أثناء النهار" ص

يمكن تقسيم األمكنة في : المكانأّما بالنسبة إلى المكان فقد أورد الكاتب في كتابه أمكنة متنوعة ومختلفة. 

 يام إلى: كتاب األ

الحجرة التي سكنها البطل، فهي حجرات فقيرة األثاث يحس فيها بالوحشة والغربة  هياألمكنة المنغلقة: 

مكنة المنغلقة هذه األ وكانت عزلته بحجرة القاهرة أّول األمر شديدة جدّا وكان يشعر فيها شعورا قاسيا.

ولكن الحجرة مثلت مصدر فرحة وسرور،  ضيّقة ومثّلت مصدر قلق ووحشة وغربة بالنسبة للفتى.

 .27تفل ذات مساء في حجرة من حجرات الجامعة القديمة بتكريم خليل مطران رحمه هللا ص حوا"

 



 

)"وعاش الفتى وصاحباه أعواما غرباء عن األزهر قريبين منه، يلّمون جامع األزهراألمكنة المنفتحة: 

 . 15بين حين وحين إن أتيح لهم ذلك"( ص 

ول عهد المصريين بها عيدا متصال يحيونه أ"وكانت حياة الجامعة في  ، الجامعةاإلدارة، الرواق العباسي

"ويمضي العام األول من الحياة الجامعية عيدا كله، ال يحّس  . 30إذا أقبل المساء من كل يوم". ص 

  .34صالفتى سأما من أو ضيقا، وإنما يحّس الحزن الممّض حين تبدو طالئع الصيف" 

، وأنفق الصديقان ساعات حلوة في اإلسكندرية، يهيمان على ساحل البحر، ويأخذان في في اإلسكندريّة

ألوان من الحديث فيها قليل من جّد وكثير من العبث. واكتشف الفتى في صديقه خصلة لم يكن يعرفها 

 .67منه، وهي اإلسراف على نفسه في األكل" ص 

يام الطوال التي قضاها صاحبنا في القاهرة مرّوعا ملتاعا بعد أن حالت وكانت تلك األ"، في القاهرة 

  .71خطوب الحرب بينه وبين ما كان يريد" ص

واستقبل الفتى حياته في مدينة مونبلييه سعيدا بها إلى أقصى ما تبلغ السعادة راضيا عنها " في فرنسا،

 . 80. ص "سيحقّقه في يوم من األيامكأحسن ما يكون الرضا. فقد حقّق أمال لم يكن يقدر أنه 

اتسمت األمكنة في األيام بتنوعها واختالفها وتعددها، فقد تراوحت بين أمكنة مغلقة وأمكنة مفتوحة، 

وأمكنة قريبة وأمكنة بعيدة. وهذا التنوع والتعدد من شانه أن يضفي على النّص السردّي عدّة أبعاد، فكّل 

ذكريات الفتى. فالجامعة عاش فيها أحداثا كثيرة. فلكّل مكان بعد خاّص مكان يرمز إلى أمر ما ويحمل معه 

 به.

وعاش الفتى وصاحباه أعواما غرباء عن : في األيّام األزمنة متعدّدة من ماضي بعيد و قريب) األزمنة

 (. 15ص  األزهر قريبين منه

 .23وأقبل عام جديد" صما انقضى عام هجري "كان الناس قد ألفوا االحتفال برأس العام الهجري كلّ 

 (.24ص ثّم مّرت األعوام وتبعتها األعوام)

وفي مساء الثالثاء رأى الفتى نفسه ألول مّرة في حياته في صالون فتاة تستقبل الزائرين من الرجال" "

ص  "وأقبل الفتى ذات مساء بصحبة غالمه األسود". 30.ص  "أقبل المساء من كل يوم" .28ص 

بيته ذلك المساء وقد مأله الكبر والغرور، وال يكاد يلقى ابن خالته حتى يرفع كتفيه وهو يعود إلى  .31

 . 33ساخرا من ومن دار علومه تلك التي كان يستعلى بها عليه ص

ه، ال يحس الفتى سأما منه أو ضيقا به، وإنما يحس ول من الحياة الجامعية عيدا كلّ ويمضي العام األ"

فإذا إنتهى الدرس ذهب الفتى بأستاذه اإليطالي إلى . "34ع الصيف" صالحزن الممّض حين تبدو طالئ

وفي ذات يوم ختم األستاذ دروس العام، " .36ص... "إدارة األزهر، واستأذن له على الشيخ األكبر

 .42... ص"وقرر الطلبة قبل الدرس أن يكون الفتى لسانهم في شكر األستاذ على دروسه القيمة

يوم من الساعة الثانية إلى منتصف الخامسة، واستبقى مع ذلك موّدة أستاذه "فأقبل على دروسه كل 

على رفاقه متحديا أيهم يستطيع أن يؤرخ له بالشعر مولد الصبية التي يوم  "وأقبل ذات. "45ذاك ص



 1914وفي الساعة الخامسة من مساء يوم الثالثاء خامس مايو " .59ولدت له صباح ذالك اليوم" ص 

 .60ص ".الجامعة لجنة امتحان العالمية اجتمعت بدار

ولكنها تعود ، ما يمكن مالحظته أّن األزمنة في األيام وتحديدا في الجزء الثالث هي أيضا متنوعة ومختلفة

ذات يوم، ذات )، معيّنة ، فالكاتب يسترجع بعضا من تفاصيل حياته وأحداثا اقترنت بأزمنةإلى الماضي

  راج هذه األزمنة فقط للتأكيد على اعتماد الذاكرة. وما إد (مساء، العام األّول...

ينتمي إلى السيرة الذاتيّة حيث يسرد فيها الكاتب تفاصيل حياته وبعضا  األيامإّن كتاب إجماال، يمكن القول 

، فيعود إلى ذكريات الطفولة كيف قضاها وكيف كانت خاّصة أنه كفيف، فكانت حياته مختلفة من مراحلها

وقد واجه البطل عدة صعوبات في مسيرته الدراسيّة والحياتيّة، ولكنّه في نفس الوقت كان بعض الشيء، 

صبورا طموحا لم يستسلم بل كان عازما على تحقيق األفضل وقد نجح في ذلك في نهاية الكتاب وقد 

 ،ء كبرىيتفرع إلى ثالث أجزا إذن األيامتميّزت حياته بالصمود والتركيز على تحقيق أحالمه وغاياته. ف

الجزء األّول وفيه اهتم بفترة طفولته، الجزء الثاني اهتم بفترة الشباب والجزء الثالث بحياته الدراسيّة 

   والجامعيّة وخاّصة في األزهر. 

ام، فقط شاهد واحد مالحظة: الشواهد التي ذكرناها مأخوذة من الجزء الثالث من كتاب األيّ 

والبحث في مقّومات  "األيام"الجزء الثالث من من الجزء األّول، المطلوب هو قراءة 

 السيرة الذاتيّة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


