
'حولنقديةلمتمافىحفأ

ثةضفي!أبدغتفبأإدضضب

فيمسألةالجزائريةالروايةدراسةم!خاول"أن
الاولىالظروفتراعيلادراسةأيةاناذ.التعقيدعاية

يظلمفتعلأمرهيانمانشاتهااصلفيعاتانتظ

نتيجةالىتوصلهلاقدعكرةمياهفييصضادكساحبه

المجتمعبتطورتتحكمتاريخيةحركةفهنلك.مهمة

بكل،(بتهامذلكشاءتعمقبكلالتنهورهذاوتعيش

يفتخلفتناقضاتمن"الحركية"تلكتحملما

وجوهمنوجهاالاليستثقافيةافرازاتمسيرتها

السائدالثقافيةوتقاليدهاافكارهابكلتاريخيةحقبة

حركةمعتماشياالخفاءفظتنمووالتيالسماحةعلىمنهها

.التاربن

لابداعننطلقأنسنحاولال!وئيةهذدـالبؤرةمن

باللفةالمكتوبةالجرائريةالروايةحولالملاحظاتبعض

علىالتركيرمتوخين،الخح!وسوجهعلىالعربية

منثلقيتاريخيتسلسلننمسطرةمهمةنقاحلىثلاث

التيالتغييراتمشتوىفيالروايةكانتهل-ا

الجزائوأفيحدثت

فيوالمضمونالشكلؤضيةتطرحكيف-2

الجزائرية؟الرواية

الجزائرية.الروايةاتجاهات-3

الثوريلبوالطلافلاجواالعامللنضالاتكلنلقد

مكلسبفيتجسدتنتائج،التغييرلجدليةالمدرك

ضرورةتدعيمهااصنبح،فمينةجدديمقراطية-ثورية

بالمصالحتاريخياالمرتبطةالرجعيةالهجمةلوقفملحة

عنهاالتنازليعتبرمكاسب.الراسمالية-الامبريالية

بكلاًسهمتبالاحرىاوشاركتالتيالذاتعنتنازلا

وليدةالمكاشبفهذه.اتاريخيةاالعمليةدفعفيجدية

الاتتحققولم،الاجتماعيةالقوىمختلفبينصراعات

المتتالية،التاريخيةالحقبعبرالوجوءاهـآلافبسقو

.الثورةوبعد،الثورةوزمن،الوطنيةالثورةؤبلما

كانوانهامسؤالفي(،يغرقنل"الطرحوهذا

الصحافةاعمدةعلىمستهلكاظاهرهفيللبعضيبدو

يةالبتكانتهلترى:عموماوالعربيةخاصةالجزائرية

حققتهاالتيوامتسباتالتغييراتحجمفيالفوقية

حرمانا؟الاكثرالشعبيةالجماهير

ثللي!191!عوج

من.الخقافيالوجهيتأخرإنجداائبيعياسن

البنيةانتاريخيافالمعروف.نسبشاتالتغييرحيث

التغييراتاماملوجهوجهاوضعناهااذافأخرالفوؤية

كانتمهماالتختيةالبنيةمستوىعلىتحدثالتي

لشىوقتاتتطلبعملية"الافكلر"فتغيير.جذرية

(؟فيروس"وجودعدمابدايعنيلاهذالكق،بالقصير

.جديدةنكهةيحملجديد(...فكراو)جديدأدب

.السائدةبالثقافةقارناهاذامتاخرايبقىتطورهلكن

ولشىةشاتةمسأل"وتغييرهاالافكارمسالةفانراذن

التياطبقةازوالبعدحتىبسرعةتزولانالسهلسن

تمثلها.

بتثاقلالجزائريةالروايةتتعورانجدااحبيعيو

فهظ،الثوريةالمفجزاتكلوزغطي.اقدامياعلىلتقف

هيكلنتكوالتيالاجزاءسنضئيلاجزءاالاليست

قية.الفوالبنية

جيلمعالالذلكمواكبةتسيرانيمكنلاوهي

بالغدالقاطعالايمانيومن(السنفارقاهمالمع)

فيالامائيهذهويجسدالمحرومللملأنسانفتلالا

بكله"-أعني.المستوياتكلعلىيقودهايوميةنضللات

الى"الفنانت)يهدفالذيالحلمتطابق-اوضح

هولاء..اليوميةالاجتماعيةالممارسةمع"تحقيقه"

باعطاءكفيلون(المذكورالجيليكونونالذين)وحدهم

"دافىء)1طعمذاعذاقاالجزائرفيالعربيةالرواية

الو-!وتجاوزالعقباتكلتخطيعلىؤادرةيجعلها

القائمة.للثقافةالسلبيوالجانبالسائد

منبداياتهافيالجزائريةالروايةخرجتلقد

رحم*فييحملمابكلالجديدالعالملتلجالحربرماد

جيلعلى-اعتمدتمااول-واعتهدت.ؤضلتتنلمن

المسلحةخالثورةافرزته(تحفطبكل)"النخبة"من

المالكوعبدالحميدعبددوفةهوابنوفاركالطاءر

ثيالروايةزماميملكالذيهوالثلاثيهذا-مرتاص



والتجربة.يةالرؤسلافااحتالىالاشارةمعالجزائر

وبخجل،الظلفيتزالما11جو*و)1تنمو2ص"لاوبجانب

حتىتعيشهالذيالجديدحالواقأرضلطأ،رهحيب

الفكريةالسماتتحملوهي،معهوتتفاعلالاعماق

طبعاهيانعليهامعقودوالامل،نفسها"المتناقضة"

برصدالجديرالجديدالوجهفهي،اكثرمعارفهاعمقت

لهايسمحماوهذا،والتزامبامانةالجديدالواقع

التي"الشيزوفرينية"و"الانفصامية"عنبالابتعاد

فتجد.بلادنافيوشاعروقصاصروائيمناًكثريمثلها

فيليخلعهاصنبلحا"الثورية"يلبسفيهمالواحد

ذلكيتضلربعندمااوالشماءوجهيتلبدعندما،المساء

عدمالىواجعطبعاهذاوكل.الخاصةالمصلحةمع

نابواسطتهاالاديبيستطيعحقيقيةثوريةرؤيةوجود

وتجاوزهفنية-اجتماعيةدراسةلدواستهانواقعيتمصل

اش!هـاقا.اكمررحابنحو

المراهقة"الممنتعانيتزالمابنظرةهؤلاء،أحديقول

اني":"الجمهووية\)أعداداحدفي."النقدية

تكتبلالم:لييقولونالناستجعلبطريقة"فضالكتابار

وقراءوطلابمعلمينمنالقراءلعامةنكتباننا؟يفثمما

فلا..الثقافةفي"البسطمعظمهمفييفترضآخرين

."...الجمهوولغيرونكتبالجمهوونتركانيجوز

بدائيتصورهوالساذتالطرحهذاانوالحق

غيرهما-أوشاعراأوكانروائيا-الاديبلعلالمحه

الحالبطبيعةوهذه.اجلهمننكتبالذىبالجممور

بسيط.انسانأييطهـحهاكماميكانيكيةعا!!3"

صاجنا(عند)الروائيةللكتابةموازياهذايسير

جلتقحنيالذيقتاوافي"الجماصيرية)1-ثعبماتيا

قنابل"\اعلىالاوراقمساحاتفوقالبحثفيوقها

ومىنصاحبهلالايفهمهمالالمظية"رقحاتاأوبةلغو

.دحذرح!دا

نضرحانالجائزفهن"واضعيةاكثركناواذا

الفائد3ما:رهيببثهكلعلينا"ف!نف!يفرالذيالالسهو

بها؟نؤمناننستطيعولانؤمنلاقضارافيالكتابةتات

انتماءالكتابة.رخيصاكلاماوليستمعاناةالىتابةان

فيالجولانبواسطتهيسمحسعرجوازوليستحقيقي

لالاميوميةمعايعنةالكتابة.الايديولوجياتدهاليز

بث!كل،الفذالاديبيتصثلها.وغيرهماافلاحواالعاول

جزءالكتابةانآمناواذا.هناومن.فني-رفيع

التثقيفعمليةعلىزيادة،الفوقيةالبنيةداخل"ساسي

الواقعمنالخفيةاللوحةحضؤرعلىوالمساعدةوالتوعية

"أذواق1اتخلقانيمكن..وتناقضاتهواشكالاته

والفلاحالعاملذهنيةفياثتراكيةجمالية"اجواء"و

وغيرهم.البسيطرالوظف

يكتتالذي"الجمهور\اوا،ديببينالعلاقةان

قضيةوهذه.الاساسهذاعلىالاتكونلن،اجلهمن

فيأعددناهاالت!الندوةفيحقهااخذتانفايبدو

ينايرشهر-الاولالعدد)الليبيةالعربيةالثقافةمجلة

نكررلاحتىكثيراعندهاالوقوفأريدولا،(7891

جديد.منأنفسنا

علىالاجابةوحلولنا،جديدادهليزادخلنلواذا

ومكانه،الكثيرالوقتمناسيأخذفهذا،المثانيةالقضية

الملاحظاتبعضىابداءشنحاولولكننا،حاصبحث

.الانطباعاتوبعض

.جدامعقدةفضحي!ةوالمضمونالشكلفقضية

وبديهي.جيداالواقعتمثلتتطلبماأولتتطلبفهي

المضمونبدونالشكلفيهادبايجادالمستحيلمنان

يعكسالآخرعلىمنهماواحدوتغليب.اًلعكسأو

فكرباانتماءبدورهاتعكىمعينةفكريةوجهةبالضرورة

كبير.نقاشالىتحتاجلامعروفةقضيةوهذه.معينا

."مهترىء1)لثكلراقعنموضوعالكتابةنستطيعفلا

اللغويالتقعرابدايعنيلاالشكلانالبدايةمنذولنتفق

لسممضموناوراءهاتغطيالتيالجوفلءالرنانةوالالفاط

الكلمات"بذلكفكانت،الكافيبالقدرصاحنهيهضمه

على(المزعوم)الاديبيلبسهرداءافضلهي"البهلوانية

اخقص.اجوانبفيهتغطىوحتىجديدايظهرحتىعمله

بثكلالجزائريةالقصسةفيموجودةالظاهرةوهذه

اجتماعياوعياصاحبهمنيتئلبفالشكل.واضح

منبايعازالاتأ-يلاالراقيةالفضيةفللصورة.وفنيا

ورونقثا.وجمالهاتحولاتهاكلعليهايمليراقمضمون

افرازالاهوماالشكلبأنالايمانالىيدفعناماوهذا

بتحدرالايتحدرلاالشكل.:ادقوبمعنى،للمضنمون

وهذه.بينهماالجدليةالعلاقةتظهرهناومن.المضمون

آخر.مجالفيتعميقهايمكنملاحظاتمجردطبعا

الروايةفيالقضاياهذهتطرحكيف:الث!سعىوالسوال

عنه4إللاجاعمداتركتهماومذا؟الجزائرفيالعربة

المكتوبة)الجزائريةالروايةباتجاعاتالخاصالؤاللي

.(بالعربيسة

الصالجزائريةالروايةاتجاهات3نقسشأننستئيع

ا-جله:بعضهاعنمتباب:ةمتناقخسةتكونتكادثلأثة

مستهلكة،صيقهرؤىخلالمناعمالهيطرحتقليدي

3ـثالثراتجا،والحداثةالنقليدبينيجمعوسطواتجاه

وربماالرؤيةواصنح،وتناقضاتهاواقعايديهبنيمتلك

الذي3ـالوحيدالاتجالانهلماتساعاالاتجاهاتاكثرهو

انفسهم.التقدميونالادباءفيهيجد

بعضفيهتع؟نفيمكنالاولالمثقفأمصا

مرتاش!!الدكتورثنائيةمنأفضلاجدولاتالروايات

اواقعاتتمثلانروايتان."ودموعدماء11و"ونورنار"

هاتيظثسعلهمابسيطوتهـبحتميكانيكيبشكل

احقيقية.اخانتهمافيالروايتين

45



دماء11ومحهسفيكلبعتالتيئ"ونورنار)اتحاول

11"الجمهوريةجريدةأجزائهابنشرتكلفتالتي"ودموع

الظاهرفيمختلفينزمنينبينمتينةعلاقةايجاد

التاريخي.التطورمنواحد*حلقةالاا-قيقةافئوليسا

المركزيفالموضوع،ذلكفييفثملمرتاضالدكتورلكن

الآداباو-الجزائريالادبفيالتاريخيةللروايات

الحركاتتحسويرمنبالطبعيتألف-عامةبحفةالعالمية

والفلاحينالعمالبثوراتالمرتبطةالتاريخيةوالاحداث

الاجتماعيةالحريةاجلمنالمثتعبيةالجماهيرونضال

جيداهضماالواقعبهخسمالايتاتىلاوهذا7والومحنية

أديبناألدىهذاحدثفهل.قربعنيشتهومعل

أيفخاصعلىالاحمعؤاعتركزانالروايتينان

ميكانيكبئتبشكليتحركونةموضىوعيوازعيربطهملا

هد-منلينينحذروقد.واحدذطفرةالوعييتلقون

حذركماةالاجتماعياواقعافييامقاب!لهاالتيالظواهر

اجماعي.االوعينلتكوحمبى!-ص!رركالىمنجدىبشكل

الذينالمترددين،ذلكعظشدةتقللابصورةمنتقدا

كانلقد11:جديدةثقافةخلهتامكانفييشكون

بالامكاتاخيتصورونالقدامىاطوباويوناالاشتراكيون

سيكونوتوانهحأخرلىيئأنالسبواسطةالاشتراكيةبناء

.3النقاوكلأنقياءةالطيبةكلطيبينابثأولا

الاشتراكية.سيبنونبفضلهم.مدهشةبصنورةمتعلمين

سوىفهانرىنكنلماذ.الافكارهذهمنوسخرنا

.لم(اكاراكوزاعرائرلمسرجهزلية

داخا!العاملةاللبقهوثورة،التشكي"ما

.جدابسيطبدالينجثسكلطرحتفقد،الروايتين

فالقيمة.اجتمابالموجودوالتعصسديتماشىلا

الطبقاتاصثرع!نهامنتتأتىلاالعاملةللصبقةالاخلاقية

ينالذيالطبقيوضعئها!تيلعذاباواكثرهااستغلالا

للماكنهشاملبتحطيمالامضهتتحررأنتستطيع

قيمتبهاتتأتىلااي:الانانتتلفالتيالرأسمالية

اخضالاتامنبلوالشقاءوالبؤسالالممنالاخلاقية

العالموتحقيقبالاستغلالالامحئاحةالىتهدفالتي

.عدال"الاكثر

انانسلكليتحققالعاملةالطبقةفبانتصار

الانسانيالارثتطويرشأنهامنالتيالوسائلمختلف

لانسانيةوالاخلاقيةالماديةالظروفوتواجديحملهالذي

والتشكيوالبكاءالنحيبكانهناومن،حقيقية

قدلم(الثقيلة"المفرداتعلىالاعتمادمعالرومانسي

.جيدةروايةكتابةمرتاضالدكتوريدمناضاع

فيئمرتاض!الدكتورفيهغرقماوهذا-فالفن

الواقعمظهرانتاجاعادةمجردعلىيقتصرلا-ثنائيته

نظائربمثابةذاتههوابداعاتهاعتبارالوحيدهدفهوليس

أعمالهبينمايخلطانينبغيولا،ثماماللواقعمصاثلة

علىيقتمرالفنعملاناذ،الخارجبىالعالمواشياء
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مضالمولد*!الحسورالانطباعاكتانجداعالم*فييد-تأت

الداخليالانسانعالمكذ)كليمكسشانفن.ألواقع

الخارجى-بالعالموعلاقتوتحبم،ربهو.ت-خيتهالحميم

صشاث؟.الانساننش-،ثء.لدإف!االتحهه.الفه
لىهـ...-روساى

استقلالايملكفهوهذاومعةاالخلاقوالروحيالفكري

وهذدـ.بولارتباطهشدهععوذلكللواقعبالنسبة

بالوايعانفنبعلاقاتوالغنيةاد-تجوانبالمتعددةالجداية

ا!كثير.اصبهاااءصارقد

زعمهترغمواقعيايكنلبمالعنىبثذاومرتاصر

روعافيذتهمومفيغارقا.ااوياكوبا11كان/ل

الواقعبم!فالمنان.وخارجيشكليهولمابخحمويره

شفئاهراتي!االصبؤميةإفىاليربب،تعوشراءيرىأ!يحسن

عاعية.الاتالوروىمخلفع!راشللحرحصةالغامةحةاللو

النموذجيإوجهاكرتاضانديمضوركانواذا

يخلقانواةميغ-قةفتأخستتتعقد.ا،ولجسه)شو

عاحبز"،نمود!رزيجعليماأتأت،صقتقوثدد.طجالع

ذاتوطبائعشخصياتاكونهااتراا:ضتا!اشالخلردعسن

،الثصرسكما-لديهفالابطال.بداسطجص!هةميزات

.1(ودموعدماء"و"ونورقار،؟اتصب!رشدب-سا!!ؤ،

تت!حرك"اتروبو"او.عكانيكيةنتخصب،تى-غارذ

"الفاماءو11بقنارل"المسى-ضجةالماحةداح!لبأزلىار

والمحسادرالمجلد؟تمنأديبنايحتادهااخيا*افأفإأ

اللمغة(-البطل)الثناليفهذا.القدمفيضهالمنرر

صحسدعنكىرتاضضعهماش-!صبيم،نيكيهب!اهـيغ!41-تخصشا

..،11.-خا.ائتاثة-خاض!دشوررء.أش سم!رتوريححررت..ر-

نفيتيهمبراوأحبشجوهرهموف؟رهمالابطسالفوجدان

مننوعواكفاء.واللانرمهبالهاصثءرزجميعتماانحسفت

هوانطللزبثالمتخلفلغوىفالبفيالمنغلفةا)طباع

عندساكاخصو،الفكرىثللانححئأةةبد7-ضببغيففيء

داخلتغا+رماآكثروثحا-احبا11فلا!رةالزف؟ت

بعى-اميطافيزيهوسحوتعارة-11الروافةأجةاضناا11

ضوعيةموأسسو!علىمبنية4انسافيعلاقةتخونانصكمن

راسا.علىالاوكاعوقغيير-،لاكي!-ون

اصايدفعنا،الحبلقضيةكهذاساذجرتصوير

القرونكهوفمنخارجينابطالرمواجهةالعهث

اشخاصفجميع.(الاسطورة-الابطال)طىالوس

باستسلاممتميزون11ودموعدماء\اأو"ونورنار)ء

انهم.كبيربناطالقيامعلىد،درونانهمرغبممميت

الرتاوبئ.منجوفييعيثون

يمثللاالكلمةمصىبأتموهو-الثانيالاتجاهاما

يواجهواضحةجدرؤيةيملكلاانهاذتواف-،اتجا!،

الاحيانمنكثيرفيالتيئء-لمةالاجتماانتغييراكتبها

حبيسةاليمنىرجله-ب،يرعاأتحدث3ـوتشجاوز

ف!ئاليسرىورجله.تخاقضاتهالب!يالافمخلفات

اكعراتجاهوهو.ونقائصهومزاياهجديتهبكلالحاض



بأدقواضحةجدرؤيةيملكلا!صانوانالاول+محنتتدما

فاقآنحوالحاصربتجاوزلهتسءخبوالتالكلممةمعنى

الذيهو.والاحداثالتاريخيالمدىولعل.مستقبذية

الاولاماةالحقيقيموقعهيأخذالاتجاههذايجعل

منالعصاقبضعدمأي،ضدأومعاماةاتانثواما

الاحسن"نهاية"و"اجنوباريح)1و\ا0الوسط

الخانة.هذهداخليوضعماخيرهدوفةابنللاستاذ

الطريقهماالتاريخيوالمحكالضجربةانقيلمت

ناويبدو...الا-جاهاهذادقيقلتحديدا)وحيد

.الاولمناكثرألثالثب،5الاتنحويتجههدوفاةابىن

،والوصوحالغموصبينتتأربيمبرؤيةاهـضطاعفقد

الاجتماعيةال!لاقاتيصنهورأن:بهااأس!لافخيةوبكفأية

هذاكللكن.اضناقضاتواوالمبازعاتوالحياةالسائدة

هدوفةابنعلىلبدومارغم/يتجاوزلمصؤفراظل

وكلوالانسجامالتناغممحسن،تجميعيمتلكاشهست

.معدودةخللتلثنها،الاكتمال-!الالت"

الاتجاهاتاكثرفهو،والانجرالثالثالاتجاهواما

ذا،المستقبلفيكاملادورهبلعبانويمبر،اتساعا

بتمثللهتسمحالتيالثاقبةالواضحةالرؤيةيمتلكاله

يحاول.تناقخاتهبكلودراستهجيداالجزائريالواحم

ابسيطةاالاختلافاترغم-العموموجهعسلىأصح،به

همومطياتهبينيحملابداعياعملايخلقواأن-بصبنهم

كنتيجةافضللعدموضوعيتصنورمعإفلاحواالعامل

،السحاقالاكثرالطبقةهـذهتقودهاالضيئاعاتللص

مارغم-روحإللطاهر"الزلزال\اشرواية.واستغلالا

متناهيةبدقةدللمثرلسمت-يقالأنيمكنومافيهاقيل

الثوردتقسيميعيدواأنحاولواوقد.كبيروبنجاح

مثل،بعدالثمستعرفلمالتىابسسوانباواثارة

ثفسمه.للكاتبلم(اللاز1ارواية

ارومرو"اللزلزا"لىا"زللملأ1،1منمالارو!رلطااو

سبميرظسل"بغلعرس"و"والحواتالق!!"!

الاتجادـالاولبناهـعالثافارثواالبياليئالخث

الجزائردىالعربيةابةالرولانتقالا"محاودى.ثالخالو

يغطياناللذيناللفظيوالتركيبموياللمالابوت!ىت

.الم!مم!ون

الابداعيمسهجهوالواضحة4رويت41اتاحتلقدو

علقةالمتالخاكلئة"وا)وهميةالمفاهيممنيتخلصأن

هـهالذيالواقعيصورعندمافهـوتوالمجتمعبااسحياه

الءومصب!حميرالتصلةبنزاعاتهوصيرورةتلورفي

الفكرمكتسباتعاىيعتمدانماافيس!تالملايين

ويساعدالعالمتعييرفييسهماذياالمتقدمالاجتماعى

أمروهذا.الاجتماعيةاعلاقماتاتغييرعسسلىالثر

علىفقطيقتصرلاالعقليالانسانتقدملان.ظبيعي

ناذلكةالعالمعنالجديدةوالمعلوماتالوقائعمراكمة

اعدادعلى،بالانس،نيختص!فيمايقومالحقيقيمعناه

.هـوعنهوالمجتمعالكونعنتحورات

بمعابةوعلارالطا!ررواياتتبقىالمعنىوبيذا

لعملهوالمدرلثالاستغلالهنأشحررا"مبيالث"الفن

نااذ.الاساسفيثورةلانهاشعبيةفهيثالتاريخي

المجتمعادراكالىيهدفتصورهافيالاجتماعيالتطور

المثلوهذا.الطبقاتمنالخاليالمنسجمعدالةالاكمر

رواياتاليهترميالذيالسياسي-الاجتماعيالاعلى

وقدراتهللانسانالواضحمفهومهعلىينطويوعار

والتحولاخطوراالدائمللواقعبدداستهفهو.التغييرية

صادقةلوحةصاغقد،الاجتماعيةالعلاقاتوتحليله

الطبيعةلانوذلك.والاجتماعيةالخاصةعصرهلحياة

فعالةمعرفةتستلزمالتيالواقعيةالابداعلطريقةذاتها

هذاوقادتوظارقادت-مراراأثرناكما-للعالم

تصويرللفنانينواتاحتعظيمةنجاحاتالىالاتجاه

هذه،عحرهمفيالجوهريةالاساسيةالمنازعات

وافكارهملابطالهمالداخليالعالمتحددالتيالمازعات

وسلوكهم.

الروايةبهستقبلاكثراكغاؤلالىيدعووما

الادباءمعظماتجاههوعامةالحزائريوالادبخاصة

واسماعيلنجقطاثرمرزاق!.التيارهذانحوالثباب

وحمديورزافيبلحسنوعمارالسائحوالحبيبق،تعمو

سعيد.ونمسيالاعوجوزينب

نأواتمبى؟الاليستأملاتهذدفان،وبعد

في،كانت"نقاطا\)أو"نبرات"فيهااثرتقد!كون

مطولة.وأبحاثبمجادلاتجديرةوهياظلا

واس!منيالا!

مثىاهـو

:ياتاور

.وطارلا!ياهر:بفلاعرحا،اتاءواولقموا،ا!لزالا،للاتا-

هدوبه!ة.جمأالحميدعبد:ا،!دانهاية،ال!هوب.ح؟!

5(لما2)اشقه4فىارمر:ةيرلظ!ا-زورطترا-

.إزاعزاًعبداءجداء.!د:'ف-ثر-

.تاضمرلادكتور:دموعودماء،وزورنار-

تردهـموالتي"أمالا،بمجلةتنشرالتياروايإتام!وغهرها!

وعلى،للشنلالليةلثرفامحبا)الكلهة!دمهروا،بئء-ح*؟ى

.(صءبالمصاد!درب1ا

:درال!مات

.بورسوفيىدور:للوالإعيةيحيئالتإرأ!ا511ا-

آرجهة-اوكاتثىجورخ!:الاوروبيةاواق!ةامباافىلرا-ات-

.ا!م*تدرامير

ءصوسصف.-تص(جزءاًن)الليتجمش-ا"رهـءب،الجمالءلمادهـسر-

.جاموسوعدنانص!

يخيت.بردرتواد:والثورةاًاـةضونس

.!موكرو.ي:كيةاًترثيلا4ةءؤالوا-

ؤجتشر.ارذشا:الةفاضرورةس
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