
ثكعهورص!ليلم

ففي:لسببهن((اطليعةا))فهـرغاكتشالىأحاولأناخترت

ونقدمناقثقيفيمنغمتنفيآجسدأننصبكبمامنكانالاولالمقام

نأميوكاسيطرتهاواب،نأطليعةاتطورخلالمنالمعاصرالفرنسبمالادب

ادىهناأش!براوأ.التجاوبتسماممعهـ،اكجاوبعلىقادراأكنلم

.ا.جاوزهاا!نتما)قي((الجديدغاروايةا"باسمالمعروفةالادبيةالحركة

أبفاواجهـتاتي((ا)جد!!ةالجديدةاروااةا((بواًسطةماحدالى

واالن،قدءضجعيقضفمما.الصعوبةبعض-للاسفويا-ممها

انهفه"يفترضمادغتجاهسليماموقفامائحواىايتبنىانافدرس

مااذامانفسهب"،نلآنا،ىي!ضطر،مبينء،م-وففبما.يشرحها

.الماضيركامرءنوراءه،وتخافاستقبلاؤيتتقدمالعقافةتكن

بينمفضركةا)خاص"((اطلبهكأا((هذهحولتحهظا-ثانمنوبالرغم

اًلذنبمشاعرءأنيتبآنني2ء"رففاننيآراءهمأصترمالناسمنعدد

لاتحاهاتاعاهـةااطبيع"افيالطءلاهـصقادتنيالتيوالقصور

الطليعة.

القرنوفسفؤرنؤمنذ.وآهـمهـقىشمولابهثرسبباثمةانعلى

حرىتبظهـور-ؤرف-افيوخاصة-الادبتاريخافناز،-الاقلعلى

هـ-لوكان،((طليعية))ندعوهالاأوندكلوهاأنلنا،جديدغادبية

بباطةا):كلرياتهذهت!بع./ودلم.الادبعنفيظريةمرفقامنها

الىتحتاجلاواقهةوهذه-المتغبوخاضعالادببانالاعتقادالى

ارة!المبادىءانهيآخرىقناعةالىذلكمنبدلاادىواتماسدليل

يركن)ماذاورخهر"مبريعتريهاانبدلاالادبريةالالحمالبموجبهاترلف

9روابلأاجماعة)فيبارزعضويجادلفمعلا.يستنفعانللادب

أعرافوفقيعملالذيالكاتببأنبوتورميشيلاوربوهو(الجديدغ

انسسابرديدغآعرافايبتكرأنمنبدلااد"،بقةالاجيالاوالجيل

وأالادبحةءؤ،ن،آخرىوبكيمات.الجمهـورعقلعملياي!مم

ف-كبجديد"4اشيءمنكررلاابهكارعلىتعتمدبحيثجعلتفضيننه

!!ونانالى4برؤ!هدالجديدالعئصرهذا،المضموناوالشكل

الثقافة.بلةتهااتبمااللمرخنملائماخاصبشكل

الادببأنال!ئلارآياالىالموقفهذامنخطوغالاءـكإاماو.

تمامصلملأ!لم،كلةهاالجيدحتى،الفناعمالوان،الاهماللىاصائر

اة!االاحرو-"منجزء.وهذا.قيها-آنتجت!التيالحقبةالملاعة

"؟الادبهوم(""ءقالتفيلاهعاتطويرالبارترلولجابئىطورها

كالموز،اكتباانقالفىقد.اًعتي،ديئغيربمقارنة(دواوضبحي8(9()

ينتعح.أوانهفياست!لكاذاالامناسياتقديرا.نكهتهتقديريمكنلا

7

-

وهـثسح،!

-

لق!بهو-هـتهل!

ممص!خصمحيمالركحجمح

هـاتتفد،اقديماكالموزلكونانبدلاالماءميآدابانذلكءني

منأوالاقيذالمنغدتقدانهابدلااي،الماضي"عبعضهااوكلها

يبدوقد.المتعةمنبشكإءك،.حتفظتعد)مدء.تإداثدالانغلاق

اولضيهـنءإي:ةزواحءخرفةفيهتبموءصرفيمتتاؤضأارأياهذا

؟قدكلوعاى.مفىوقتايفيعاجهئنتعماتفصبلملازادتقد

لءارورب-ان-.اطليعي!ةاالاتجاهـاتثراحأشهرؤوغلكلعنهعبر

دمء-عنلن5ليالمونالىزازر-تخاحدىعلىشماربينرسمدوش،ءب

كلؤصراًذئرة-اب3وفي.دهـ-االاع!،بعلىإعارفااللاعمالاحترامه

فارى?--نآيانفكرغعلىسخطهجامدوروفجانالرسامصب

بمآس!إإسختعاناخلاسبكلر،ءكانهللممرحالمشاهداوالبومؤراء

ا!نوهو،ارتوانطونبنمنوضوحاخر3اءلمرح!كأوؤفي.راسجن

فباعبى،والمسرحيةالادبيةا!وائرابمضقيمر"وؤةشخهمية

صةطلحسس5الماضيروالعان):((4ورد،بئاتسرح((لرئي-إابهكا

.أ!لناتصلحولا،للماضي"لائ!مةاو،!!اضمبما

المتاحفوالمكتباتاغلاقلاءكنحرؤ.اامآخذااذهباهذاأخذواو

صؤالادبقيالبثوسينة،ي،الموسيقىوء.الاتالمسارحومعطم

اراياهذاناخذانء:ايطلبانهاظنفلاامرمنيكنومهما.الجاءعات

استلهمقسدن!-"ارتوكآن،شكإءكلفبعد.أكا*لاالجدماخذ

مخلفاتمنوكلتاهما،البو!ينهفيبةإرقصاتواالاليزابهتيةادراءاا

احترامضدؤعلردغاى.اصزئيايعودذلكانا(رجحومن.الماءمي

بانالقائلالرايمحوينؤكإ!ءسرفةحيةحقيقةوتلك،للماضيمفرط

الاصرارانعلى.وللمستقبل؟ضرللحستابعاإكونانيجبالماضى

ادى،بالماض"حافالاصدرجةا)ىلستقبلواالحاضرعلىلضاريا

لفنواالادبفيليس،شاذوضعاىا-أرىؤ-5؟-ا!نحتى

يامناكثرربما،فرئس،ففيلم.اًيضاأصرىحقوقفيوانما،فقط

ؤ-صالطليعيةاءةاعاااسوب4نسميهانيمكنماإرد،صأر7مكان

النشاطفروعكلفيوعويىا،سةا-با،اةلمسفةا،الادبيالنقد

لتقبلجاءحامهل!،ا!نالناسمناءدإدالدىان.والفنيالعقافي

ناالمفرؤضمن4لاتاضجمطبا،احهلصاحججولابجادمعيناتجاه

هـرزايغدوالطر،بئ"،ود،ذه.حداقه.ى.الىمعاصرا،نجاهاي!ون

ءوقصا.مطلروا-ا)حال4عليهوكما-اراهنةاللحظة

الىيؤديفقد.ذلكمناكثريجمعانالميلهذابمكنةانعلى

بل،بعد.اكتشفلاالتيتلكهيحدا"لاالظواهراكثربئنالقناعة

وبالتعر.لف،دائماهيالقائمهالامورانيعنبمهذاًوصد.أنوثكعلى
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لآلا**لإزر!ل!لأئر؟لأ-!!!9الأ!لم!؟،*/73زو+-!!ئيفي!هجرل!؟
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،!لأ!خ!/!؟بئلألا!كاك!،لأ؟3؟زر!ويمعخ

آ!لأع!لأ33"رزءدلاخ!-؟--!؟ررئر،3أبربهكل!ثج

ئرؤ1؟لأ!لالإ\!!!فيسلا!قي،،3!،لا،وءغ*خئم/!

لأص،س!-لهكللآيكلبرح!3؟ع/ء/!3/دءلإ

لأ3جكاد3،6ءكا؟!و!،؟ئن؟!!!!لا%زر3!!

جبهبني!رتوبو

يرولدانشرطعلى،طبع،-قيلةالمسمىسنوآدنىللمتوسعقارلمة

وهوهذا.لماضياازكافيالاكأقارادي!مأتاسيديعزىفبلالمست

؟رلف-كأو،رزه.الحما)يا)ءمعيدعاى(رتوتتصر.لحازثقافيادلالمع

.4وم-احقائقهعنأبرف.االملأشفناءليل،اقىة-كؤقطاثعرولرفضلا

:الافكارجرإان

داجد!لم"ضالا!زنآخذفيء8-،اكل:اا&مابقاتءيىلابداء،اذا

وصفوامهنازعدإدإنبين.ازفرنسيةاةجا?ي!ةةاحبامن!ضمدا

باسميركضبكان،نانةرجاءعةفيآستاذ68!أما.روؤكطاطلملابالورة

الادبفيأسضاذادأنبانهآخبرتوقد،()اديست-مون((هومستعار

هذه))4كطبرفيأوردوقد.اكقسلعلممدرساوأصبحاكلاسيكيا

بهساعرؤنهءايسحوادثان(68!ا)"فرتمحاآثارتالتبماالافكار

سخرير-ة4نفسهسمىررماواهذا)."المعرؤةعدم"يدحثوه

ومن-ضلاو"،كداهحبناًتهقال.(()العلامة))آي((ابتيهون((

منءتأكدايكنامانهفجآةتحقق-مرةلاولكانذلكاناالواضح

لديهليسوانه،ش.ئايعوفلمالواقعؤياله،الاطلاقعلىسيء

بكلذاك،اكصةعلىمنيئحدرانفقطيس!تطبعوانه،بهيقضيما

*معيرةكتجربةال!دثةهذهيقدموهو.طلابهمعويئناقشى،قالكما

اقرأكنتبرينما.الارتداداوالخلاصمنكنوعأو،فعللاوغنائية

اًاخفي،اوداءاذيالاورءراًطورعنالقديهلمةاحكايةاتذكرتعالةالر!

فمن.إةبعرؤسعد"إياببدونانهاكثفقدتفسهالامبراطورفكان

.بالالفاظلعبماحدالى((المعرفةعدم))انااضصافيبه2لمعترف

لوجودة،االمعرفةكلرفضهويفضلهانه((العلرمة"علىيبدوماان

41الفرمنعفويا!بينبثقوجودةجدةكثرماشيئابانالاقنناعمع

بحقيقةلتزودهالقادمةاللحثةب6حسهي!حسبكانفكآنه.ا)خالح

لايجادتكفياوؤتاذاكفيالاماما)ىعاريا9،ء4اندح!هقةكأن،عليا

العقيقة!.ءة-مأسالىآيعلىيشرحلمفانهحالكلوعلى.التقدم

افضلستكوشانهاافتراضمجرديقترضانه.تقعحيئماالجديدة

ى11اللحظةا"دارةلمحخفيآ-يرالهيبدوكما.جديدةستكونلانها

مسنمكرورةنبخةمجردالجديدةالح!قيقة"لكوناناحتهالانحد

ؤط.ببالهيخطرلمالقديمالخط

نافأظن((المعرفةعدم))باصطلاحينلاعب((الهللأمة))داموما

اضء-لانهالماضيلنبذ"اوللميعةابهال))أسميه،هاماعنعراثمة

لهيركونلابحيثغا"فاتقبلالمسكانلوحتى،الم!م!تنبلواستهجال

ويمكس،االلاعقلانيةحدودالىالفطنةقلةيحملماوهذا.شكل

منذاطليعقىااتجاهاتانعلى.الثقاؤيةالئكبلامنتوعبانهالظن

بن!روكتي!بمفي!/رزبرع3،!-،!*+3.،؟بز؟بنبز.لابزفيإلا!لإبم!د!لأك!طاإ!؟9فيقى!بن؟لا
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ىترطر3*كا:إ!!ح!د؟حبئ!عثي!تن"-**!-!،ء!د!مثلألأ!1!؟لا

،؟*لأ*:"!قيئر!3ء.،ءة!؟خه!في*لالأحبن!*لأ،!كألأنج*،؟!-،ئنتج،نج1لابزس،عبز!لال!

-!:.ء؟ء.*!بز!*."-،7.ى".!!..3فيلإ:؟!.لأكأس3*،!!ع؟،لأ!خسئن1!6!كا

.-3-*م"لا.ء،لا!زرن!!؟ورلآ.ئر!علأقي!،2**!؟\ئج!لأبز؟بما؟يزخ!كال!دلأ-كاعلا

نج!!ا:3!!؟ئريز؟!نر!؟لإ3بز3!3ء،خمبز!كا-بزتي؟لألإلآئج!قي؟ئن*!!قييز1!!،ؤ9!لىذلألأ3!لأ

\،!لا\!؟؟ثرفئ!! نر؟!خ!!!لألإل!! -ع!قية:بم!؟!ثسفيلآبزتجث! :،نر*خير

جنر!لاحمازر.،!ع!7ألا.ص!لأك!زرلا"؟!4؟لأفيء

جبيفئظ(لا3!33!حي،.!؟.!كا!ين*-م؟ء،قي!لا*لأ!لأ13-

.!كا*!!لأ!!*!لمرز!.02!.3*ء3لا؟؟لأ؟،!،لأ4ننلأ

......*:3لإ-!*،.كل.!زوجبط!!*!"!"!..،في!فيلأ\؟بخ1؟!الألا1!

.،.لا،.ة.3خبن*:.3.!ءش!تجلآ؟ثلأ6ل!1:3!،!\

.:!،،!لآلا!لأبمح!ثثا!زر1ا!

كا+حلأ.لا-.7،!بر!لآ*طلالأ،،3!

.؟يزكثمتمايرشئر!*كا

،.ع--*!!نرلم*بر34!ك!!

.؟!نج3نجرز؟نر/؟؟تج!ئج!:كاع!بن؟

قيقيئر!ب!يخفئتبفغيز؟لأقيلإلأ:

بز:،03!كأس،*رزترنر،نيل!ل!:؟!9؟/

ء.!ش-!ص،؟ثلا3!سلال!3!!ع؟.؟!لأ؟ءبئفي!

!3-لالا،؟!*؟ل!3!بمءألأ*كث!ني"!ءلا:بز؟لآ*!*كأ!نرلمتن

!ح!*يرشترنم!جرك!!قي،ئرض؟-"لأصخ كلرفي!!ء-3.*3-،!سءبهي!يره!لإكلآ34كجبر!!ين!!

نر":38؟!!ل!0؟2ج7؟ءبر!زر؟برنر!؟؟كأظ،3؟*؟!،!!ير؟؟لاألا..!ش.ج!؟؟

ز-رر،لى

عقلانيالايكلونانبقصدالذي؟لنطرفتهيزتلصومااىاطويلزمان

عاىيصدق*ثلما((اجديدةاافرنسي"ااروا.لةا((علىذاثبصدق-

ار:باجه.-لمةااةةونوا،11،ثلمىةا--ضياواعرهـا2والطلإورةممسرح

اليها..لمنتسب

:الزكلانفيالعءش

هذا"ثل*نحدتف)5:ابرألمه!ؤاء4!"كأا!ناىا4!زتءاكل

كازتماغاز:،بطرق،دةسر.دع"الالحاحهذامنل،اتة.بىبااوسواسا

تستحى-ثأنإدلىرا!تكئنهـأالر،بةهـلىه"ةل،عقلإة!وءمتطبرفة

افتراضاتعلىثقاؤاتقآمت،لف-ءكلؤبع!؟الم!حةالزمانعربة

ذاكاىاآ"كن"طا-فرآلممقاثءةبروبروبالاعضولأدعلىآي،مض،دة

هـصنمعطةومآثرز.مرووهآيةتهآ"ار8تسةارةاءةاوىن،سبيلا

يظ!ررهـأالانتشاروا!.عء*،كساأ-اهأاان?بى.ارمنا3بحنأاله،-كل

فاذا.ا)طليعةتةهلمركزحيثوالاولأاراورتونادوائزءختلففيا،ن

لمةص-ؤكيالمعقدةلثولةابرهـآعنثيرأنمنبدلافهـه،،فيجهدنا

حز!،الىآ-عىةنالنياوا!-حاو*ن.ب؟از"انالغربه"الحضارة

معينةنواحعلىعآرراأمليقاس،فدموأزها،القايلةالهءةحاتهذهفي

هـافرشياللادبقراءت!ه!6فوفي

افرإسي"االروما،نسيةآمآ،لمحاءدلملاثقاة؟حداإرالتوعصرنكا

زاهيا-كانولو-فصلمنآكثر(.؟18)فيظهرتحين"لكنفلم

منكبيواقسطالمروء،فيةمحتوقد.انننوإربعدماتاريخفي

اضقافية،االتفيراتمنارغمباعالفتالتبأال!دإدةا؟للأسيهيةالية

اهـيااًلبرو.يثياثصراحورتفقد.عشرسعاأقرنااوائلحتى

3-سانو،كلهفددةاحوالفيرجهيئكانوان،اتوبرا!ءكامناكان

الساعةعقاربارجاعمحآولهبه*نى((ارجعةا))دعقيدةالتآئرشديد

.-نيكنومهما.وازر.ه،سييالاجتماعين!اتصعبعلىالوراءالى

ينكرولا،اقرناونصففرنمنيقرب-ء،الا-نصت-ىمرؤقد،امر

اتجاهات!-بدبير*--داىاإعيثىكلها)"،لمآو.،!روناناحد

زضئوير.اؤبلءااجاهاتاارسوباتمع،سنىتت!عآت!ه!ااًاتنويروعدما

كوؤ.بئاطاللوصولوصادةخلاقةمخاصةجهودليذ)تادةاهذهخلال

اوريحهكأوالنطرةاما)،1الىاجادةااتح!يثةالعله-ةاز:ءرةبين

كونتأوعشتمن،خاصةبصقةأن!-،مالفرنس-ونوكان،اقديمةا

ويلآوس!يمونشاردانثوتيلهاردالابلمبرف،--ونهذرياىا

يتملمانهواةءخالييبدوكن.ا)-قلهـذافيا)عامايناتشط

ا"2-77-اصفحةاءلىالضنمة-
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هح!حيهـه55555كيهى1

5ه!ه!هيهـلمي

اطلم!!لآامد،-وم

!8!ا!هةء"اثأىافسورا.مهء

ى5555'ص5هههح!55

ء،لاننعب1اىااكظرفيالمختلفاناطريقتانوا.اتفاقالىالتوهءل

فيالتعقيمااخالباجمالاةلحاموتأرإخ،جنباشجننانتواجدان

الاجتماعياء،رإغاعننت!ح!-مثولا-الاخيرةءاماوخى.نالمالة

الافر(!هـبئهذينبشاكوترحدودفيالببهينظرانيمكن-والسياسي

ابى-،غاوالتيماماتعاالىاةهلمميةلىظرة5ا،طلقلأطرة51اتنآميمع

انون،م.لممزرا)5"ناكثرمعهامضعاضفبشكلاملماءاكيريفهمهاما

ا:شرير"اآةولحبكحكايةادت،ريخاىاتظرانههوالتويرفعلهما

عظمىز"""دوراتضبه،اهرهازظى،باس؟مرارضفتحالارضءاى

كصمايةالانسآنيةالحياةافدمالنظرةهذه.أكونافيالتطوريالمتقدم

اوراءاالىرالا)ضفاتولحدالىوضيحهاوبمكارز،اًلزمانخلال.خم

ددةمحىصهلمةأيةلها/كوناندون،الامامالىبالنظرنتملهااو

فةالحقيووي.آللاهوتاوبالابديرةآي،انز"أنخارجشيءباي

الثريطيةالزمآنعمليةهناكبل،أحدبالعلىتخطرالابديةتعد)م

"--وت))-ملةعن."ور؟وهذا.الكلمةمعنىبكلءلممانيةهيوالتي

اهـ،اماوراءذاتوصودءدمؤقطتهفيلاالجملة!تهان.((الاله

يه!قالازرءانيةااجي،ةاناءضاته:يبل،خلتيقانونالئالتقدم

.ؤكأط-اتاريخاجريئنضمنإممن،معنىآ،،ق!اذا،مه:ىاعطاؤها

!"ودانمااطايعةاالجاهآتفياءخلبةززا.إداناقيلانأوداننيبرلى

فقطازءاناؤ!يمااشن!بآلنا((اقئعور))اهذااًلمته،ظمالطثيوالى

اهـة3!،است!ملتوؤ!.ازماناؤ!فيمنانجدانعلت-اوبان

،جتاجولالمسفهبئ99"ءعويىآلاحيانمعطمفيلانهعمدا((الشعور))

.ءكاقكلفيصوآت،نراهاازتىقتيرانهينتجكما3يكونهاانالى

فيالرريانالقيماي!لآدمض.كلةيحسونومفكروهاالطليعةفئانو

حرهـ--لآيظنون4ءايعتنقواان-غالباعضابيبشكل-ويحاولون

"-نبر!لالمازواورب.،،افادمةاتلموصكأئروةنودعطرإقءنالتاريخ

ا-ا:غاوهم،للابديةبديلمرالمسببلفييجدواانيحاولونذلك

"طا?----ة5ء"لء،اوهـفى،مطبنالامبرلونيحاو-أتقدفيما-

فىا)ط(-5تتءلو?بئ.تقدميغيروا)خرتقدميآحدهماوص،"ن

اتجاهاصء:تذءأ"زرلانهاالاسمهذافيحقهايسقطتقدميغيرمظهرا

اطليعكااأنانااناآصي-نرىالسثبولهذا،رجع.احتىاوجانبيا

من"لملاذص"رفقدملانهاالكاثوليكيةاىابلالمسيحيةالىيرتد

.الجريان

لمماءا)5بهن"هـضنترةفير4اطليعاظاهرةبآنهطخآضيفانواود

رنتكلول،"نت،جانهـ!منابرغمعلى،والممقبببنبنال!انينانتشارها

قيمتععهلمهميالها!!اناىاأعتقدؤيماهذاويرجع.ومطعيكلي

ابفىالانفعا؟اقيمالاضلاقءلىيثىلاانهحيثءنسبب!دبوةءع

ؤهـص.ا)زء؟!نحومقاتاةنطرةيتنىانايض،وبامكانه،للانسان

وبرا"كانه،عليهـ،مت!أقمتراكمةمعرهةبئكلتفسهفياكضل!يحمل

ور--ج!ولئهدةعمقاآكثرءستمزهكقراءةالمستقبلالىق!مايتطلعأن

الحقيالةاًن.افاتهـ(يمكنا.!االحقاتقمستوىوعلىالطبيعةكتاب

من"-اأيئير.نولاننراكمهةلانهاالزمانمنفرارذاتهافيالعلممية

الباعهلم"هنهانوالمفكراور،ناانالا.احطةأيرفىفيا!ارهيمكن

المواؤقةمنادرجةابثفستحظىلااءوروهي،االعلمونطرياتالفن

الاخرالبضءعبهفهميضمطونواانبامكانهموليس،الاجمايمة

شوبرناردقالحين.اءالطميفعلمئلماشخصيهنجرحقهقةلانتاج

بب-سنكاذبةبرمه،ثلةنفسهيضللكانشكسبيراكتافءعلىيقفانه

انالدنانينالا،نيودناك.،فعلىحقايقففاينئمتاين.والفنالعلم

الطريقةهذهبرمعلمطردةمآثرةسوايوتانبامكانهماييوالمفكرين

اكثروصتعهمغداوقد،ا!ذانخىأجريانا!يغارفونانر،م.فيها

عشر.الثا،منالمرنءنذباطرادحوص"

ء:الان!سانموت،الآتهةكوت

ا!دوامعلمىثمةبئننذكرأناةفولتملؤ!ن،امرءنيكنومهط

فيراسخآالمجتمعكاناذاوبخاصة،الحاضر)ض!دم!قولةاسبابرا

القرنأواخروكاافرلسيااالمجتمعكانكط،معينةماديركأاتجاهات

لنقل،بدأارزيا،تطروبالنفيهالجلآناوكدلاهن،اشي.الماضي

امسوريرلماليين،واغأريالأر/-د،رامبوخلالمنهـرواستبود!زرر!ع

الرؤيةانير.ا)و!العألمك/-كترهلم،و؟خرينو؟رترأرنونم

وروادعنوالغرير-،نغسهريبراتذيالملعوندلشاعرالنطرالبعيدة

مجردغدا؟د،اخلامحهسوىؤدرهحق،ي!درهلنوالذي،معاصريه

غداو!لى..علبها،ضورانهافرضاضياالاعرافشآنشاته،ثليتب"

،ممردايؤنانانفةانعنىأنفرنتؤبمءديدآمدمنبدهيا

غيرفردا،يةاز!لبوربرومبفض،فقديمةا!لملاننحلاالهداء،،منتوذا

وليس،الغآضلاررهقثلمجممع7لقواليئتطلعهحسمبيعيتنى،لحادي

قلط.،العملياصمعيداعلى.الفالمنلمجتمعادفاصرةالقواعدحسب

ور4يرةجزلمآمورب15،كاءلاالمفيناهذانجازنالفظهذايممنطيع

منوانما،المل!ونرالشاعرليسا:؟ت!،واذلك،الاضلاقعلىشينا

ة"هـالبورجوازية،انبورجوأزي،اش،عاالم"رفيادله!زإك

نفسهأآوفتفي،تساىحين9!ي،هوكضالمجتمعءلمجبلارزيا

سلموكهءعنشادضاككبماواتتفاوهفيالحه(لهبئالافلأارمنبمجهوعة

الطلي!ة)أنإفدمووانداةراا?ركا!ي.شتنترالعلراًزوهذا.الفعلي

ات"افضاوواالموفف!ك/ابد،داواءس!.مه،اءههوروااءفن،نكلا

.قييدة8اوااسلوكابهنت،وضثيةدانالاولىالمس!يحبةدمنذ،ذاته

ةعأط!-ر،!تبراضاتاد"ضثدلتاندفي.بئألغب!أنالا*روء/بالبم

اضراحىابصبئاصلةاحول،ا?لميلاءلمىغابىالعتمدلا،وعقلية

ىتمواترضع"تفجبنيهبر،نآو!يحهالى،.ء،رض!ذآ،والمستقهل

وقد،وله!برمعوعدمبئفويشجبوف.ها"الحجب))مسرحيانهفي

ل"ت!-و5هذا.آدمو!يالمسرحعلىؤ!متحينهاتلا،نجاصلا!ت

.4أنفيلمصفقءجتمععلى،الكمالمنوريب

انطوراان.ا"الم-عآجو!رانهآ?فد"آالانبتورها

انجمازديالتةويرأ*لانهـو،الاخيرةالفترةلمحيتمالذيالاساسي

صفالاؤلعلى،وهـموكآنهيطهربدآقد،فيةالافاإطبهمةلعريف

نااتنوررافلال!فهظن!--بئ.والفنانينالمفكرينآهممنعددنكلر

انيمتصوروا،نءلمجةمعوخاقآلادتانءتج!بعةتعريفبالا"كان

يسقطوناحقيف--ةاو!ككانوااكأهم،استور:لاالىيتطلعونكانوا

الانسانانفقطيظهـرآمالمعرؤةؤ!راكم.سكوقيمأ،ومفيا)قهقرى

ثقافة،ذاحيواناء،رهبرات،انهاظهربل،التطورعمليةمنجزه

الحبوازاتضبيعةءنا؟لملأماكنالمهمن.حدىاوواتىفيهافعآلجزء

علىالمعروؤ!اتار،خصلال"ورعتراملانهـا،والئمركالاشدالمثقأةغير

إ-لمهى*،انمنا،كدناالانسهانعننعرمهءازاداما3وا*ن.الارو

المضنقداتواةةايىدوااءأداتامنءحيرةأنواًعا.،فءهنقد(("به*ف))

يفهـمانليمردهشخهرعآى.!ستحيماالتيانتةضجاتوالمنوالميول

قب!لءناكثر9ءنهرانناذافىاىااة"ف.ب-!جزءسوىمنها

ولانةو!سظفيزههلا)تفياوا!امضةإلمهقدةاتقوى،/قاسلارما

لربساىااليومفحتاجان:اهيوالنننيجه.بس-طادهماألانفهمها

صارفعكأنوالذي،تيرتىرآييردداكيوالايمان9لثقةاشديد

انسانيءورهبءنو"؟،انسانانا)ء:ءفئر"عالنا!الفرنانسانيي

((.عنيبفريب

منهموالأرنسسيون-المعكرونيفضلكماأو،اخرىوبعبارة

الا!ة.موتالانسانموتتبعلقد،القضيةيطرحواان-بخاصة
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اء"ب!با،الماضيض2بريركلبوفيمداكأيناآننعهـدكترؤمهما

"-زنوكطنهررهف!مء،ر!ضهلان،كيهادأملال!"بمنيجدونلانهم

كمنف،-دورء،اما"،ميفء!المست!بلى!ان،05ظهايهكنلالمعطمات

نههينياننمابرا!و!ءااحقي"ا،نغدو.معنىذيوفولنهاتيلا!خير

لصظارر/تابعمناكئرأجمم!ا)مارير!ألان،وصودثاهمصالزءان!ي

اطهي!صةاانفما،الصدقوفيرالصدفىفي،،يتسماوىبطريقة

ا-!منكثر1لعدواممو!-هـآنكون-ممثةهوء!انعنكةتالانسانيه

.4،دب4،المتالانسانغلواهرتمنحه

هم))فيوا"ءصحوبءنزء،نب!3اةهـابب-!ناطبعوبا

الطب!يع-ةفييجري'اذيالم*همير،ل!ا4ونالاحساسو!و((العرضي!ة

ووعيه.الانسانازكعالات؟اىواضحةات،رةلون،ا!4اوغيرالحية

اطجي-كأاء!ا"-صوممنء!"!هميئسآوممظ!"بزيفبمثوأرقينيهنآمن

طورةالاسمنكلااشعمهبىكلءعددهبفرقيرب!والذيذالهالانسانية

الان!-ان)طبيمهالا)!بةوالاسطورةالاصيلهالانسانلطبيع"الرعوية

والاسهطورةانرعووةبالاشط--ورة4دعولمص،يتونوقد.فبلالمستؤي

طاطا)يةةوألارسالادلا!وفي-"ببئاليعارض"برردسوىنيرالال!"

ا)ىالهرائبممن؟لتطورضهـالاعضالاديوجوداعاىسادقبمتاذالاعتقاد

ءمل!يمالرئيسيبئانهطينا!ماالمم!رزاندان!دتنواذا.المثال

هـفىهكلهدمبولهيمكنلأءن،ماآكبانحبتغةلمحان،نيالاتضالعكل

الصلي.للفزعذاته،حددبتكغي،الايام

)فد.اطا.عةاونعاىذلىكننانجب!ضباخنه"،رآلآنلننفحص

نا،ولي!"ناكنويرمنذلانهالمعفلم!تهذهالىالانم!انوصل

هـبا)رجه!بمااجانب1اًقهرهفمن.وعلميماعفليامه!الاتياءيرفهم

بةرارهـصاوبرررررالهلمم!كرة"نانت!ضزازطاءلهتحىن،اطببعةا

يذأء--نلات--،ج"نهجعنا:حتاظهرآيضاهظمن.ا)عقلمن

اوبرودوراءا!ءفىدوبرودصلمةعناحرىوب!،رة6/،!،صوفيعمق

داس،ءمال.اكء،)كبماي:مقهومذبرولأفئظاهريمعنىذاتالعادي

انهواومؤخراا"اء"ابيناتشنروراكرضاهذاًوالمخدراتاكحول

و*-ن.ااالمصطنعاوةهـد،س)).ل!يربودزءرابتكرآنمنذشال!عا؟ان

ألىلمهية.4تالرواكدلمسمل5لميىانهولوءلمفبمانهج1هذاانالمفارقة

،((حانفيلملاي"وومىدةملرواجانتاجعلى-،زوأنط9صدفقد

ؤكحفيقى!اآيىتآلاعم،لءننوعاشاجءنورؤولانهأظنكنتوان

اازفيريبولا،9سيكلوةوجياالرنرافيآتر!قاعنأ!تلقىسوى

.بن1و1!ءخدر،نأكازواءلصو،الغراءأوا)تل!لدىمفهومةغير

الىير:فلبآنارربرا!!المندالقيمكن،"خدراتبدونوحنى

ي!فى-كماءلاياءطا?ءز!ب،(-.ءطاعيكنلمفاذا.با!فموضاحساس

ا?وفي،ااوزنا*ننوعايهطىانشيء)كلفيمكن،العاماذدفق

راوج!انيمكنوجوديادراكحالةفيلدنالرضتآكونهخلالمن

حالاتهصي،الادراك!تاءةل.اةةئيانالى-ريةاللإممتاصحوةامن

وإقىدر.وفيعملردآع1اةىامححاصةاشحتىيستغني،القصوى

موجودشبءيآوبر،زثنقاهـصجر،لنمسهفناظيكونانانسانكل

نجسيداتهعلىةرو/تمالعالمهذافيلضيءأيصولخطبرس!ماو

بئا.رااسازهـى((وعالموة))فكرةشرجعلىإهـ4ءدناوهذا.للسر

((.ا)طلب!كأ))4الادببالمدارسو!ختالفاوجودبنوا

ء-(ىرملكو"ةؤوجدترورمءحرضا)ىذ!نظتنواتءنذ

!-،نتاذاع!ا،ءرضءطخبأررول،لانؤ،ضطررت،المهرضارض

نااوافءامناًز.ألمةرة!رونصزءهيأواتبناوونءركهاقدالكو*قى

فنب-اعهلملان.لكوان.لهكنلأ،وغاءضةبر!لمةكانتمهـ.،رءلك!مة

يوؤ.شيعؤ،ى.اء()جماابننىكللهاوتقلهاحملهايحمكنلااذ.ثابتا

ؤ-بالمحاولىةهذهؤأنازرتك.ء-بىهال!عن"صرؤط)"النظرئلفت

أنةفي،فيفىد(لمءركةبرلملاح!-ء،!ى"ءصلارملاءنكو"ةدبىالابدءفيرؤية

!؟لموزا!تبنمتبول"لىاسارتركادالذيالا!اءر،والاجتماعية

التي((الجويان"منصزءاًأولةيةاالاع!زريج!للانكلا!وا!الاات،هان

وفتو!ور!يوراظهـر!اومن.ارالى"االاتارءنبررلا،فهنعبث!

،برومدهدازهـرةكايذبلاذيااةنآ((بعىداارء"))ؤنالاوقاتمن

اسبوعبعديبطراتيا/؟)زياو،ووكقاتىاالفنيها)الطبخة))او

عرفه.من

اللامصكا:معنى

اجفوناوءع،بر،"ءناءلمما"عألمف-،ارتبطتاجزاميةاان

اث*-المنلف*لكلا!ما.اصرىج!"!نءفزءةلأمالاحبحلهجبئ

اووء-ءقىاللاوا)نفطة.اءطايعةاتجاهتمخنطفرعتهالعقلانعدام

وهـهصا،المرف!بمااننةس!وع"م(ا)طبولبلي-:ماأد"هـى،ارىهـالمحب

بهباراتوا)جتونالاحلامإمسراان،ءمصدإهـمافيانءام-و!-&،ن

القبرو!ءطبةالاتر،!اتالى((11،لمه*-ة.))الاتجاهاتبهضترتد،عقلإة

اارو!ةصفىقةمنارفعوركأكحقهالمجاتين*،اءماواحلمباوققبل

اتير-ناوخا!ائهمالسر.لآلييندءنيرلملاصفماهذا.الواعبماتمفلاو

وا)ذإن،()انيالمهوحدةبضهشيم))رامبووصيةاي!مانبكلاعتنقوا

برها.ايرضىنفسه!رويدكانماللاعقلانيقيكثةطيةفرويداستخدموا

الهةوريةبأ)ةاعلهقىام!لاانعدام-خلطونماغابى،انهما!ه!يبدو

،-هـهاءقلاانءقىآوا!قاشي.أءمالهمديآو*رزاهه!مأفبماسواء

فيل2التةفي!ةزةالابضكار.يخترعاني!صضطيعلاؤالعقل.بركافيىس

اكاه?بئ-اب!،اءبئذهـءميماكناء،ها!رسالحىاوالمخيلةعلىتعتمد

بهاء*أظلآنن!الا.الابنكارنتالجاختبمارثونب،كثريوروملااعقلوا

وهي،-الىواعفياءفليةا*آتباولكلي!ا"وصو)ةافذةاالاعمالكلبان

ط،ء،يه.بر.ور4نعر،مو،ا(ىبر-ءىاكيا(ءقانقتجاهو،فو؟4اعكألفغذيا

ولمزراك،الهقلىمت!ن،ولورآءبربموناناتطل!مةانتساجمعظمميوأشك

المعنى.ذيغيرالجزافمنطفةفيبرفع

بروصءفي))آ)كادء!دادكانب.أدتادضا!نلدء!هتءنوا*ن

و"ع،اجزافاتواالاحلامبقي!لآواعبئ!قديرهضرفمثلا((!وزيص*و

-!لةالف،بىا(نقمةالمخيلمةءإىتماذجروءظمهاؤ!ؤمسرص"الهذلك

رأيربفي،"نظرتمنآرزء4مو،رسء-آناكب،قل!ة511للمنافشعة

الاقل.عاى

."?ىا!ز?ر((ءجزاؤيةا))ءفهومب،!اأبهضيرهضرضو!ن،

متصلالةت،نير:ضجهماؤكللذافى،نعبرإفحاؤزنكليكوفيانؤيجب

الاحكامبأبفييه:ةطالعقلطةبوال!عاء"وا)حكم،نفس!ميابشيء

ا"رصوارإ-ةا!لفناتتفظاممناكثرالقليكونلاقداذ،المسبقة

عتنر.والتارر?عقنرانثامنالعرنيمنيبنردبتاقيا

وأنل،؟برء-ص!الىارةاس:5((ا-زا!"ةا))آنءتىآواؤقاثكط

اًن1ر،اءتقيليل.((اضلافاالمحدرنجبر))اشيءابمعنىأستملهالا

منل!ب"وة"عايكيكلةهـ4الق،نيرضع!،ولمعرضيةالطاهرةهذء

،للهفلا-ءكونياآلمةهومءنادافعلااقن!كما.اشاملانطامهمن

،تالكلإث،1ليقهبئ"ضلموؤقةفي!كلهشعيه((الهورجوازيفلفاله))

ا(ث*--ل"و.مهاوتفيطب،تالمعاتمثل"تهرةعمليئالىقلطلما

هي:،انقدواالفنيالانناجفي

صإقزهـوذ!ك!فيجحاتهءطاقةرثفىةقيكدانا،ةنمانلممكنلا-ا

."*ص-و"،م!ك!،يىسانهلكهرا،اص*والاأمثلة.صادقىخيالي

9ءا".ردودخ!اوليصصةءطلقةثقةإمقآلناؤهـانرمكنلا-2

خط.ءلىواصياناصرقيعلىاح!دناانه،ظ!برالماةه-"والامثلة

بموزف*-"الأة"آنبهئادايماالجدلتجثبالىل!بيلكلنوهـ،

)ا!ثه،و"))ان.ونفسها:اقداوبن،ال!بوا(كهلا)نلقدليجن

اءفيلى.واالمخيلةبهبئالملأولث:ا!ياال!وارهذا.لكونبانملزءة

هس،1كمهـ،،و"المغبائم*شآداةاء--،دةأ!ياللغةدامتما

كابىبين!دتهابكلننفجرالم!ءمتىآضدشآلمههـكلةاناللفة
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رغبمنكلانض!هد61كنت.مفاجئااجدهبشكلولكن،((الطيعة((

زر"ةهملهاءملالمفةا2،ةليرةانالاعلمب"فماالغموضاىاظطةارواءكل

تع!لكبف-ئثرحء:ةرياة!إظ"ر)مانهودما.اإضويىة،ةاحيماء!ي

أبوردالىنحآ"فةقواقيالمعالى-اناتخىبآنهاحساسدثمة،اللفة

ء--،هذا.سهآمنا)عجبميظتتيرانوبامكانهااغموضاحدود

افاءضة،ااربالاسسهلم!اضعانليؤدرولو.الاروعلىلييحدث

ءمو!هااكثرالعةلانآلا،الهقلمنكموضااءثرا(خهبةانلقلت

يرونلاعةالطلبصاب3منالههـيىقانمر2منيكنومهه،.اللأعقلامن

جميعالا!تء!الاتآنبعض"مؤبرى.الضوءؤحتهذااللفؤيةالطاهرة

خلال،"نللنف،ذمختلفةمضاهجيتضنونافىاكجدا،ءفهـو،"للغةالعاديرة

يشفيالكلا،تبنترتيبآو،وراءهايكمنانهيفتبرضسرالىاللغة

ةا!عن"*:رآيلاونآندونالجريانمنمهربايقدمانبهيقصد

ايكلاسيكية.الاعمالت!رضكما،دالمةانسانيةطبيعة

إء-تغنونالذينآلئف*راءاو)ضكنجدالافصىاتطروءبداًقيففي

ا)ض-كاكلماتامنبرصالفويستبد(ونهاباجمعهاالموجودةاللغةعن

وصهـب!-ذهربم،.(نوالطنبلىلازيزاالاشياءاصواتلحاكي

ا!ر،اكهواء،ابداز!بماااالملأنسانالطببميال!وتالىالعودةالاءموات

كلهااللغةبئنتضعرناانالاصواتبهذهاؤترءىوربما،البقروخوار

،لمالعمعنىاىاالمفتاحلنانقدم!ةتوجدلادامتما،عقيمشيء

3وعاتكه؟ةالكلماتيعاملونالذينالشعراءاولئكيآتيثم.المحبهـبنا

برجاوأونتم،ونحانؤهاآطاءعةارساءويعالجهاالتيالموفوعاتمثل

تس!*ءبةل!نلهاأكونفداةتءالمضبوءةمعآن!،،مناكلماتايحلواأن

د،اءإم!-،تءلممعلىدو،"،الشعراءثانودا)ـطبع.مفيدةجملةفي

اسضء--راءآنغير،فمأفيولفعورايقاعوث-كلذاتلمموضوعات

مااحلأءعءحسوور""د!ئلأتبالكلماتالاحساسربطواالتقليدين

ءحنقرةء.04آلآنءتللأحمآصبح)في!.دتبرااًوقليلاهـتلاحمبيان

بلعنصيدءى"لآآنكما،ا"اسضئصاالكضضابمناعديداإحاولبحيث

رء.مايرظونانب،)نتولرديقصو.والنحتالرسممنحذفقدالادبي

ر،اطريرقض---"خلااها"نبالمرور41غقلتسمدحلاالتيللكلطتخالصا

ا-"ويااف!بماآن.الزءانجريانآىامرؤداينزاتوأذلك،؟،دةالمع

ا)ف!مءنعتاذاًانصبحهث،الز"آنفيعملبالضرورةهوجملةلاية

/وازن-ونللة!،لرةثظا؟،غدتانهابدااو،اكلماتاغدت

وانمابر*نب!،لااشعرا))احديرتاالاميركيالمتلنييئهناومن.الابدية

ف--ءاهر51ة!مخطعننؤديلكتابعنوانظهرهظومن."يكون

نع11،،ر!ةأ"نارغماعاى،((التفس!برضد)):()الطليعية))الادبية

علىءصكه!-لالاهأحديثاالفنانلت!هرتفسيريةمنالاتنكتبان

..لضفسيرا

ا)ة-وعهذاكيتست.راساسبةحقيقةثمةأنفآظنكلوعلى

ووء"ارديءاؤيهشعرااتتجوروراءهاالذيفالاتجاه،الملاحظاتمن

وور*حاوىءمح،-نانثاجعلىمثلاساعدؤقد.السواًءعلىالجيد

(1طاءعة))كاناالمذاناايريووأؤالارميههماهاميندرنسيينشاعرين

بونج.!براذ-"-سهوأخرمصصر((ضلبمي"ثاعرمع،عصرهمافي

لاغ!ةلضعمدااستخدامهمانجميعهما!نئلاثةاثضعراءالدىنرىلكننل

ا)-تواتفيساداذيااللفطيالتجوإدشكليأخذانيمكنا*نءضعة

الم"فياإدصلتوا.ءرنهافيوالفكريةالادبيةالاوس،ظبينالانجرة

اللغةؤ،اللغةاً"كانهاتاغن،ءوسائلمنناجعةوسبلمةيكونانيمكن

اني،المجاغموضاءنثوعتوحبموءواربةلسهلةوسيلةلكونقد

?ك!القص?دةتقدزأكانقذا.ا)ةآءلهيالفكرمجالاتؤ!اوبخاصة

وثء:--ءاقصيدةابيننميزآننستطيعدكي!،تفلآكااقصيدة

؟لبنقصبشبهيبصدداننايدرينامابل،القصهدة

للكلم--اتاستمالءـناك،آنفاقلتهماعلىوعطفا،وأخيرا

كاستهمالليسالاىءضعمالوهذا.حزورةاولعهةاواحجيةتأليفبغية

الدالرب-فىا)حركةمنبر:وعيسمحدامما،صرفكموضوعلكلماتا

الاولالداءلممةيعلنوحين.ذاتهاللمعبةاعلىتدلبعباراتالمفهم

4ادبيىرشخصالكانبأن،غرإهروبلأن،احديث"اللرواية

الانعرفلا.واننا،افزىاعديمةالحبةانيعني9ظنه،يقولهما

يضمه"ؤلفااكابا،نجتجلذلك.البشريةآلنفسءنالقليماأ؟ل

قواعدحسبآو،اعتباجميةقواعدحسبخر7االبعضالىبعضه

بهاعنضمةانخيا)4،وعلضنااسضنبطهامشروحةغيرولمحاتععلىأسست

على،المعنىمظاهرالمنتجاتل!ذه.الضاؤيزيقيةالخدعةمنكنوع

ءاهةا*!ها،بمعض،هأتحتفظتزآلمامنهاالمؤلفة4اللغانتقديران

منها.امرارأعلىا!قليئوياندون،بنفسهان!هاتكفيلغوية

اياغارآيبمفيؤهي.ن!ءهاخارجحعيقةايةالىنوصلمنالاانها

المبالغ،،ترتبآن.الادبشجرةعلىتبتتءزيعةءقيمفجه2نمرة

"الطليه"(؟منوورىفصيافىاع!الاورزافبكأالامرنهاية!ىمصادلفه"

هـلىمجبرونانهمالكتابمنعددشعرتيفيعر!آناًلمرءوبامكان

ح!لخيروصدوابآنهمي!عوااندون،الاتجاههذافيالاندفاع

لمشك!ةاهم.

متساوية:كا"لمالازمانانلو

مضشعب،ءوة.وعنفرعاتهن2قليلةجوانبالانحتىبينت

((طلي!عية))مةدرا!ا!حمثهذالانلو."اختمانا،نعليو)كن

كخواربخوارآن"."آنلاسضطت((الطلإعة))ءن""درا!وايس

!.المحبا*ونامصنىلالاوكدالنار،ةالاا*،ببعضباشعالاو،البقر

كمالالالشانا!صرضان،فعاكبماذاكا!علاندلمستطاعتيا.سانود!ا

اننىييع:كماالاوهذا.بدتفنعنيلم"الطليعة))الى،جمنالمتطرفة

اقفرو؟آنا.،وجدآلاإجب((اطايصيةا))كالالاشهذهءزربانأؤول

فياحرارادمناما،يلازمهالذيالفناتاجفيافطنكلحقمع

نختميالثيالفكرلةالاز"ةانبهالمسلممنو)كن.لى!رأينانعلنان

في8"كألكنهي.اثضطومأساو،بئبلأصيلة((اطلي!عقىا))هرةكلوراء

منها.1،روبانتائح

وتوكل-ا!ا!كأ"وت))أ?آلمنادراهجةاأجهلاانواءةقد

"نالمدووىنالا.ا)ههمسوءحوادثمناتهديدلفرخؤ"((الانسان

وءضذ.ز!تهمنراانمئبر/ءننةفيزاللاالقديهالموزمناعدإداان

.فىال"ة((افثيانا)ءا،مماهاكلمتازةموزةنفسهساريرتحآعاماثلابمبن

ناعنض.ت!-لاات؟منارغماؤعاى،وكذلك.معجبب!نكلطازجه

ء-صنج!لانبمهنكهفأعر!فلا،،!الافاتتجلهبكلنحتةظ

ا)تاريخجريانفيؤهءشانناءعوحتي.انسانيامت!باالانسانموت

أزال!بةا-،وامتراضاتنااخلادظآجلمنراسخةأسسلناوليس

ميجبفيتينن!ير*ونالمواذا،تعسفيتانبأنهمااشعوراعنعاجزا

ء.لمةاهماكانتوربما.فهمهمامح،و)ةفيسضمركأسرارلجتهمامعا

النوعذاكنقضلوؤد،اض،نئهئةاالانسانيةالطبيعةي!مىقدبشبم،

خرها.3عنمفتوحةللعملفرضيةمن

استمفبلا)ىاالملالدورأعداعيفلا،مضساويةالازمانكلكانتولئن

كالناففيغبولبتكلبئلماة.ك!التمسكألىاحاجةامناكثربتوور

"!!الاةةراضطر.إقعنالحافرفيتهث!انبامكانظااحالتن

فاناحقيقةاوفي.صرالحفييعيشافياالماضيؤةءن،فاالماض

.الزمانءنفرةية2معمتدسزةصلةتخلقالتطوريةالنطرية

ارىسباؤلاكأالمعءديمإبدوقدالكونانمنلمحبالرغم،وبالاحتصار

فصاماؤفنفيآكانسواءالمعنىانعدامتقلهدنحاولانيوجب

-فأخفقتمناهجطريقعنذلكتلطيفذحاوللاناو،افكرا

.)*(ملكاتنااشباع

ص!بحيالدينمحيمترجمةلمشق

فياحديرثاافرنسياالادباستاذهوالمقالىنب(،)

.انكلترافيالاكاديمبنالنقاداشهرومن،لندنجامعة
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