
أ!هنيلصا!طكطفي!ما1ا.لمحفعثماصلى

الكتابصإعةهاتخطوالتياسيةالواتاططومدىلنايظكررة-"ـ،ليةإلى----

حمدابا.ثينثلاأصإدرهـعناال!ءبعدديندلم4499عامخلالليففطفيألما!ت

الناشرين-اكأادا-صاهاكما،باكتاوستينلصبمة7499عامعددهابلغغ

فينعدلاونحن،اثىنينعنئتالفاالعامف!المطبوعتجاوزفاذا.نذاكاعاميالادبحصاد

لةالفكلالحياةانءلىذلكدل،الحفيفةاتاكاءرارواياتالاحصاءهذاوقد.فيا.لىفيالفكريالانتاجفيمل!وظاخصباالماضيالعإمعرف

الكثير.بال!ثن7وفاضتغزيرااعطتنشيطةفورةشهدترفوفعلى،رومغنرومايداتشكانتالتيالك*بفيالخصبهذاظ"ر

المإنهط.ا)عامفينبئفيالصادرةللحةبجدولعلىنلاحخلهمااول.1)قديم0.أةديمامكانا؟ديدرحلد"ض!ورضم!زدفعكادتحى،إت"المك

علىالظاهـربرهذهوتداط.ة؟بةالاصللغاتاعنمةقولزصههاملمناكثران!حدوار3شعنيعددينلمهوصراللقجم!هـذايحملاصبملذيا

منابدمتزعدثبوا-ظة،العالمبةبالآدابوققا(تصإلانتص!لبدأناوراالمثالفاادامخلالالصادرةا-ةبعدداحع!اءالعسيرمنكانواذا

هللقارىفيتيحونالسامقةال!اليةبالاتاربيةا)عراللمغةيغنونالذينلمترجميناالىعلمنااذا،الحقيقىالعددمننقتربالىز-تطيعرزافا،دقيقفوغلى

مإئدةمنقيخاولهسهإئغايافكرغذاء،بيةال!رالاالل*اتمنيجيدلاالذيفاذا.كفإباًنينوظو!-ةم:ة"إغال"شردورعنالصادر"الكفب.ءلىد

.ىاضبلمغةادتانةودونءولدونلميالعاالفكرزشرهـ!القيهيباكةاوعشرين!-ةعنيزيدلاتقديرياعدداًاليهااضفنا

كتب.وعشرةمئتينمنبيقرعاًجموبلغنا،الزردورغنىنءستقلياصحابها

التيالكهيرةا)ةقة!لىايض!االظاهرةهذهتدلانزعمامنولي!،المجاورةبيةال"رالبلادفيالصإدرةال!ةبعدد"عيسيرةوبمقارزة

العربي.ناأديبمثلهايحظلمثقة،وهينيالاجلفالمؤالعربيالقارىءيم!اكاديين،البلادهذهمن4ـكلجفيرمااضعافاللبطنانيإجالانتوفيص

والاز-ممييزيةأ-يةالفرللنقا!ءصهدرااللغاتاكثرتكونانالطبيعيومن،.المصريةإببعالمطاخرجتهء!معايفباإ-كرةو؟قارنة.الانتإجهذاغزارة

روسلطمصدرذاتا"خةينهاتينعنالمنقولةالكتبمنصيركانوانالغزارةهدهصورةتقوى،لبفانبعمطا4صاخرصاصكيرايزيدلاوهـو

.اللخاتمنتلكغيراو،نياسبااويطاليااوفيلفةالىاالاعوامفيالصادوةبالكعددمع،لظنةقيأرو.فاكيركيرا

!،بيةالعرتساارلداغرمؤفيعةدم

للياالسوفيإتبةالمستثرقةنقلت-5-!ه&اتشتال-نيما-إناواخرف!،عامكل!عادله
الهكلصك؟إنر،زصةودزسكاياغور-مم-كا-.-.-7.ية3يرالاملييروتمعةج!في،دمالقا

اطعةانسغعددوسيكون.الروسيةللغةاال!حناجورجللمدصور:تذةالاسافيهإةبراعلىويتعإقب،"الجا"عةررغرالمؤموضوعنكووس

أ-خة.الفخمسينوسيةالرفيا)؟-تانيافراموفؤاد"؟.الجامعةهطمادمو!وعفيغ!ادكاول

(ا؟إريا):انيكانون13)الشهرهذانيةياالاجالندوةأتءاضرمن5كأ"العرأالعافيالجاءعةاثردفياءلجدكاظموعبد،"الجاءعةتطور!

الخارجية"الاثىبإتمقوممنررموصوعفىعمانبهيبئللاستاذنحاضرة.،،الجاءعة"-شقبلفيًحسينوطه

الحغلجس)"الحبنيةاوحدفيًحبشهطرينهاذالاسيحاضرشباطش!روفيفيللش،ـرالمثقفةلادبيةاالا.سإطتناقكهالاتيالادليبةالأحداسهأهملعل"

،!دوداتايامفيررالأداب"منالممتازالعددأ-خجميعزفإدهـوالإك!

و!ةمله"واقعهفيالمءاصالابنافيالق!ح!شفيك"لمعارادوف!(يمباط3،ز-بثاال!خةثمنارتةاعوعلى،التسخمنوقالسقيالقيماك!رةغلى

ومحتمل"،،واقعهفيصلمعاالدنانياالشعرل!فيخوريقفوو(ورته7)رعودالثعرانوعلى،"لآداباررمكاتةغلىدليتريعالسنفإدهفكان

كاالمكنيجيهأ"وواا)ةةاف!ةالا-انيالسمبابازمكأ،رنجارجم!وجوز!مثه41)للظ"يمقةالجديةلشع!ال!وضوانوعلى.ءرءوقكزعرلىاصلإالى

-.--(مت"82!ىقخلمرلاا؟ويرنيةلدانيلابضاًابالشمبامةزادد!احداد-وفؤ(.وره2-1).،---+،هرإح!دهااوروهارنص!ا

اد؟.-!ع!حر!.-!*ول.!-!!-!-!أ!

،و-خ!س-.ك!!ى.م!.مموح!!!!ت!لص!ر+.!7..--!ي!.-ش!!/.".-ةو!ار"مهاقامالذيالخريرفضءعرلى"

--:!-في.الم*رضلجنةاختارت،تالحوللمر!مإتةالتر

-(.ج.+،!يأ.-ا.لم؟سوخفرمعهطفىللاستاذىنيإجمنامنظرر،لوحة

.+--حم.ر؟.هذانبجاوللى.ية؟ورالجمر؟"سجاشة)ءةال

..ا-...ط!!ص+.!!.كازتالتيةاللوحهذهعن!ورهالصم

؟-.-.جم!ا!--.-.--ا"--.ج-موضحبحالاروخفىرحماذالاساتلوحوسإئر

!.--...--.!-.-.ا!!--.!!م-.وزقديرهمائرينالهاءجاب

.-م!مم!ا!؟-.-.-ةس---!

:--!خ--ط!....-.----0000001:7.+

.--:أا.!ه.ا-ا.أ!---------....-،.-ا.."-.،-.---؟-.خيه!بههح!ميم-يه!



!ماإح!ه!مص!-!!ع7!!---!-------

ين(41أؤأفيقس؟تئظرإ-8خبه!هـبرىإتسء!؟م!لأص!-أيممحؤلوظكتتنا؟صوتر

إ-تفل"االقم))حمععة1سككأ/؟،؟-كا*خا.ؤا+"):إ؟7--..لم!01،ا-.؟

لمأع؟؟ؤيوات،ءبه!ص-أ!/!ء+-لأضعم--1خى!!-؟أا:إ-+،-إءأ!كللى!و(*هـ.جميم!

إلىأإرةلمىأها!رئربمعبةنر،ء.اؤء!تحدثأطذىإلىى+د!ىدءواتلمش!-؟ا،-أء3،إ-الإإأءا؟لإ*حو-حمه!بربة؟لم*!-،فثلأء!!ةكلا!ممم!،مؤ،ص؟بج!صنبأجاكأش،ت

%نتةسف!1-ىجهـيرادبريةجمعيةا؟فتأاخ؟هـاء!"ز:ت3"ير؟ثةاقاا؟نتو.ا)كأإ:"إو"رأ؟ئض-ءي!رت-أوقإ.كعحماك!".-شخ:!ء"فكأكأالمافوانعاءقضلص

(ا*ا!حش*بةورفىورينلم-ؤالاء،،م،*ا1ر،:ءوأ!،،ءاإت!قألى"لمرر،ءتم!!عتحأ)--ض!ص!بح!!شنرا!"محر!6لأ!*3!؟ب؟-ة!برخ!؟محي-وكل!عدفىا!لإممدار

ء!لاأ.!

(طو-!ع،تهاحدزير1\ذيإصدعاهذالرابمحإولةالةير:لمفلو!؟،لحلم2إرأةبر*!اعالاآةح-أفي!اإي!!ا11!؟كأ1قيء!!يرؤ!!وررركأات!شء!صصءوفن!مفإتمختلفة

لمالاثأتو.اع!مييإاحة!هـفيأدؤحروءأعنإضحة،-.-ةكأوواإفي!اتءأاترسا؟عندأنوجوديةعرزك!ز!ءهـنهالأئنرفيحخي:ع!ةأ!تأوهمحت.والسياصممة

ش!الي)ف،أادويرتنىأهط؟لاة.111هـ:لمآ.ذذاءبر؟الاداامأأ!!)ا.ش وصعهـكصايىير-اوعن،مر!مىءطمن!ي!زر؟قي-ثبمئرن!ففئإلا!*كأ"!عئجم!هوتت

(اء!"!كرالفكروافىرهاقيالادبالىش!ا"!ولىظص-:دة!عإ-،!كما،أئحهـءةهـفيااوصبم--إت،حفر!مه،كا،لإيتصةؤئم!ه؟ا)ءوةمنطئ

فىكمانجعلىيومكا!جممبةش1ادليلالى!ة"ءود؟ءالاهـؤلاءوالىلأ!؟اكمااوبرإعماعةاءهـحا-،1فياى-:أس!هأ،ذأ!5؟ء3زرءخدثإلتيال-ءض!فاعت

.لبةاتفيألادبأهـ:ننطة.ع"اوالصينباروماةخقفروهـثإقيأؤخ!.بر!؟بلاهـارعإنربعضفيقل!(

وزفعقد!،ا،إكأيالش،رفىادتقلللولمالتأمهيسبةع!ةالجمتشكتوقد!-ار!ووم!فىالص!بةراة!دا.في!ليدة-يادو؟!ا!..كاووهن!،أشظالجدي!ة

)ا(مبروعاتإمح!اميمووضع*يةالجمأ!أعيالةةظيماسهوعيةاحبم-،عاتا!نأ.ا!ردوصع،لصإت،واكأرإثابه!!زطاوارراالعرفيالمغربفي

.واسعذطاثعلى!االاضطلاعتنويإلتيبةوليالابركأصةف!إلو5لمتر؟سطاماروينأ!ؤإصا.ءر--اصء-(!كأصألاخرأ،ونوا

عبةانجيءاعضطلاقلاماًحركأبراًتكونباىزعكز،لأدابائروار!وانيئإ*(1اناأ"!اى.ا-فبةازظ3،!إز"مماءكم!رأ"عجمرأ!اةكارلمماكثيراًأتيم!ا

أررج!!باكتعجمدةسو!بركلة،3ئيصيرزم،اجتازثكأال،جلةسبقاذيناأا!افوايئوو!أركأأكأ،:رةإزوي!!!+-هـشيةهـؤء!آآعأوعإوإ-!اصمةبىإترتبض

.1).نلشكاا:إله!مه
لى.لبظفيالادبي!لتشالجوموجسيمثلأ):ناجاهذىبر،.ء

.!اإوا+رزولةاا-قصصاحة":ت-حفئلازدطآإىحمحهءصإدتيربةألكأأ-!ةأإنعلى

موضوعقراءةفياءا)قررغبةول"ل.المقالةلاد.باثرمن8-سال!كالملحلارزقاوم:مواتراصا)ناكا!افراحءر!ر،؟برأ!االابر-انيهإلترعهجمطئ9ساوضا

زهدتا)تيهيخاغتهالىتحتهفاصألاخرر*ضههص"ـبرقاباخذواحد.ناىتج.كما،يةوا!ر.،اط!ير"(كأوصرءو،وإلطغ-انواءربالعد"ء

المذإلة.ادتفيلفينالمؤوازناثرين.لم--ثرتجهـووص!ور!ح!*كرىلزتهومشكا،الاز-إن

يرةالاخإمالاءوافي4.فعرازدطاالاقياهالفابرأعامأ!!خل!وإص-مر(!جا:رأهط!رمثلةصصمثجبمسءااسضوحؤ،اهلاهرةاكزممةلوهذ.

ءاالشس)بعضيةشعريندواوعدةةرتفىظ،اؤقيدبرا،ىرا)5ثشسلذ-ستح،هيكمايهناكلموازحرإفيوفى-"اوتإ%سياوأرص!لمعا-اال?بينوشارع

جمااخرواةةدا)4لكتبارصصاالىاقيا!إنثراعة"نتكانابرعدو،بأعرإمننعتربمو31برترروحاة)كر!ءز،-صتةوص(و"هه-ا؟ق!ءكرأفيلىه5خط

لم!*3بئاليلاغةنهر:رجفظ،رهـوكماالتراثرعثالىإناخرولىأعادم؟ذبة:مح!اةمعالممناليوك!شىشخ"فأوسيماصة!قيث؟-ارزإ--ء"يرقي!وحساتومىسةص!

إبيانابمجي!وفلمساا!القرزة-يرمناءجزاوظ،رت،اغديدابيينوأدومننديواإيةألسلىافيق!!ل!أنشوئ-1إ)فيالعامءكأفقلى،السعر

كاميلأبالعرلسانوؤثرإملاالاءانيلةشرءاولتانأتبدكمالاطكرسديبدرةألأعهبقءاؤعاشحضينااتنا!قلرغهاغملإحم،؟ام!مل!!ةا.اءالسعر

الحديثة.المصطإ-اتضليبعومؤياذالمترجمونسكت6فوإ.ذهإتألهخغ!يةإلمحمحمةصإ-ءا(هبهىهيفذةلةورعر

اواسهرفيس،ةوخ!رةالةثرفيعلميةدقةرافقهااذادةحمخظة8ف5تالمجيوعاىهعددامقالقاراءاعمحاي!هـد!واءلمنلملمروهـاءدأفءخىازرصنقلعن

فجمه.ارواسهـمرإ*ءا!اءلىودأب،يةالعرأتو؟-لىقص!هـةثروث!و--9تريرعأ؟2-كأوكأعى!كلشهلأ*؟!اطالم!زسدفؤايهاكعر

د-؟تمنخإصةاصداء!!كانالتيال-بلي"عض.ننوهارش"خاواذاا!ط!إ)-،ويإبداًإبمإلامآلىفهوفيأزماأ!أء!3،!!و!!و-اء!ءإ،وفيزورقصايئ

عرفتههـااعظمادطلنقود!ازستطيخعنناثاهلكرتالتيإلكثيرةالككأباصؤجمةء،لمأ؟كهى.-بم!!وأأع!ينإؤ؟ء!-لأ،قىي!عبم!إلا!"ولىيو؟كار

4ليقلمع!ما.ثصدرماهومضىالذيا)عأما!خلافيإقفيالكتأتص"إتة.،وءافيةكوفإسىمارلوكاشليتث"ـ!،وفكأ.ويرهـ،ولى،ينكه!معنكضآفناءر

لوا!درتا!تهطاثمحعةلثلالؤ.اجرانثكاف!د،يليإعلاأاددهعبدالا-رزاذتديكاروليكيأ)شاسماصقأأإيوءدجعفهـر!حقبمت،!فكاعول-فارتآانوفيميد

ءتإبوكان.غديدةونزرءةذتظمرببةالعرللغةاير)تطوكليهوا!ةعات!ازا!لاعلامامنءاتوبموقزءةا!رزجماظ9!تكما،صتاأوبي%ونهبرفوو

لنهاببلةولج"ةاكأنهالذيإكتاباو5همنظوايزستلاروا)ب-رالش!خ،اءوةدمص!د،اذعربا!رونإءأ:س!ا!هـبئ!و!نتإلص!4منصفةفي

هازشرأةىإبيةالعرترشهرظ!ول!اشكولا4591عامعنخهاح!اش.ى"?1إءسش-!اءهـ!،!:قي"!؟!4يمكأ9اءيىإد؟ء،ءلىةو!إسا

زثريسجقهوةا؟"شةبخعلارإمنع!ا!مبوبعدعلبكيالبمن!-لا-"اذا4ص!هدنتكاإتيااؤ"اسطرنأأكببال!و؟ك!ء1يرء3-لأإسسا؟صصاهذمنهرضاو

علىد)يلاوهذ،أا)عالغإ!منصيرفير2يظانقهلبيةالعرفيطهواذمقأل"مفمءضمار3نيفاإشىءإليعض!ه!كاقي-لأ؟كأ5ورإذلاإث!طإر-"وفيالاديب

لع-لىو.آفش،رأممثهرسيرءفيلمكطأعااهـيالفكبرلراشافهـتزأأ،دزشا!.ىخلىاصبةظ،ثشء3!ز*شثافيإ!ناض"؟ء،ضوو19وصلهأصبة

،.3.2ءأ!*شأن!11تر-ن!الم؟1إدفيوكان
لاله"ووإلث!قىني+اعهطير-ةرواممطدوياوراءولال!وتالهيللصكتباككرولولاحم!--ابلدقيجبسطوؤ،ع!إ-،،.!ط

.ردودمنأرلفاماولاتاهـةمن!لهحوزور؟ا،لمي!ادش3"ابس!لهإميننملاستاذامحو!هـارسؤ*ين-نه!كهات؟!جش(صلإتأ!ءدرو!!
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.هم!!أ!طتصمحماءك!مىصاا!ففمثما!ى

،عيادكاماطكةورأطأع)-ض"،عالفكريةحر،رعكأوموهـ:اورة-4دياليموزبكلللئيلااس5-ذاولهماا!باقكضوإج.الرقعلىبعو-

الةافث!ةجرتوقديمإةةوتا)-ورء"بةالجم،رفي،لمدعوينا!ب!نأقشهبيىاعرتةلمهادولارأادفعما2تيولحاتءرزجم!ثطبعوقدلليلتايدا)ةر

لبة:ا)ةاأنقاطإلصو.نا(وزععددبلغوقد.لينءرطحوقدويد؟ينغرالاميرىلاع!في

-اتسالمؤ-3-لا--"،راءلإقة-2-يةبالحرأديناق"ءلإ-09زسخةلافا!رةمفاكثرءةنمماكار

لهذ(ء.بادىاوأطهـقكياا)"ض!الجوثو-ير-ليدوا)تحقارالة!+الاجتماعيةتبإال!ىاصهمكانادوةإصإاالك*بعلىنادورا،ءالاسع،كواانعلى

اصقمار-!ا!في،رعلافاعلىللضغطة(-8"ءراالعاءقةدجوو-5-!الءضالمإضياال"إءلخلافقمحرونانفىنهز:رفقيدكليرخومك-ءال!ء؟!لم،العا

...إ)عادحةالطبقة.ةهروال!ادمثقفيلهضرخرأعذداحكذأماك:برت،

هسأ-يوالمفينلؤوفةا(،ءلمجم!"

عبطابايضاًارر"فقد،أ)ثةإفيأة!-اطابخرطااإأضيالش،رتسماوكما-.

مرالم:يازيمفبخخافىهي،ا)فاطهـذافيإبارزةاوا)-3ات،ا)فنيال"ثإ!.ا..-ا..س!وس!ظ،-.-

لي.ص،موا-ة-اظ،ألحد)"هالذ:"3!أرإدامعراب،بر:ذة!"عفقطليس

ديافراا؟،دالىرا%-عؤاك،ودانفيشلمثمتواير.؟ثخص:اخهمصاث!ع!!،الادابلااس!لمو

خيرة4ف:ولبدورمنذوا"،مئ""م؟لىول،ناصبةمنزهببذلىاذيأهـائع

.ثازهـةنا-ية.نالفنفىويزويرلاظمأ.منديثوا!األطءسمحا

،ا-اس،(ءكأ:ءاتومء+هـت،ؤ:بةرش15مبعةاردمشقشعدتوقد،عتاتواجهزديةالأفيإف:ورةوإيةأةكراالحءإةلمدب:الشتاءيرطا!حن

ير،ا)ةصوىدقن!"،مادن-زأةةااتوزفا3!ا،رض؟تالعاريناالةةاتوتءنو)ةلى.قينوالفنا،لاد"ا.وينكرلمةاطزراف*،!ليءجءحالتيرةاربؤلححميو

هذهو،ال"؟ءةعنوا)ءةاط:اعا!إساءلادرة121وفي،اءلاداؤقاوءأر.الهتةوض!لمع!وا،لاحادليثوااتءصلمصابافإينحابنانلمااناانب،ركان

هي:رضلم"االىلالواائرورساد،19تظبىإةاوااتةسلىاأعلىاق-صارؤ!ررلىالصاحاوماومنم

11ح!-!....(-حمحس-ن!لوامد!،صى!األىللوااهـذن01ليةايرإقعأوإصمافا،ىالألمونردةأفكرا

أا--3.--ا--"-....-لا%أإلمءذولىا؟،دءنجمهافي-لمعيضاليمما،دةكأالمنالا-ءهارةبرحطايحما!،لمءابةإ

!لا!توا-!ترللدماعلأسجمروتج!رول-11هـد((ءقزينشهيواض-"ـ،أصكأأوءنى!ينكما"ا)كاما!ا)ةحرىخالص"!

\/-،*كادبر.-كاكا.-11ات121ءحمرزطغىانلتاالخيرمنا؟ميءوءاءغطال:أفى،ا!دباءوينكرواإة

أأ-ليربرور-ئنانسع!شلمؤن،نجا؟اللبازارتيماكا-ا!فنازصراتبرإلحمنوليس.يةألفحرزةأح؟اءلى،حاديثلااواتظرها1وا

حديثاصدر(أونشءإصؤما1،امةبد-ليعنيذلدلأن،بركروتو!رةا)قافيغيرنا4ذامما

ءـرهأإظاه!متبريروإناحا3،وم.زةاجلأأعلىين!رقإغير،ليفالتأعن

حظءا؟ا:.قلمحظا:(!ادرلو-1اصشإبمنافينامؤر(ءقاهلذياأ!طلاهاالىا،العلةجع"ااروم،ما،ةلخطرا

أأايوب:له؟يلاكئيترج!"الالمالادبرةمل!محضاقعهص!2هـذافان،وادبائظر"امة!رزةاجمنءهـؤلاوموقف،ثرإ014دور

(إ6اساةاالدسراولدكتالهفؤأ.بيالعولمالعافييةراطءعى-3ودي!،"ظح:!ءلىمت"اطإولي،،.!ةفورهتدعهاضيئبابهـوبميرضا!!*و*

.-.ج،ة!مولىابر:اوثةضكي،ذاخهازنا-ء!لى!ءة!زةاصاشيرو،حءاراسعاًوبابا

%%الارضشه-بخدرريرتر!ه:ل!م!ي!يةالديلهيهد.-04ايىاةذء5كلمشا

الوو!قيبطأبرعفىفيآ،؟اعالقيتإ)تي-الاحادياًتافيأضرالى35:ازشثرواز:ا

!:وهي!طضلماالشهرللخل!،ازيةا)رزقلجمءياتوااديالنو

له-لثهع"اببم-ج:تر!ةندصاجورج--1أأ،فير)ألجمعيةتاق!!خرفاالدكتورلقا!ا،،1يرثةالحدديةإعرا)،الحضارة-1

أامعزسهـير!:ترج!كأيمطفيالاةلادبامنرةكأرزاقصص-2."نلل!ويةرو11

"إذلاسايةز-كا!زلااللغةباها1)قا،،ا)صخرةقبةر)ضوءهاموةصرءا-2

مهلوفرؤ-قترجمة(،ق!")لثك-"ير-3!اا؟-اءعةمد،في،لإمالاسإفنافيالاكأصاص،ليزور13ك

يواالىعدهـيرز:تر!جهـة"ليردبو-014مةلعال!ن!راية.ديرمنةبدعو،يةرالسو

بداواد"لمصلطمترجمة)،لطبع-م،رخ"طانبرءةووقضة،إبإثااادفؤإلم!ستاذ،،ةلمهـأار!عنيرثحد-3

-ا-حض--ح!1.،،الادبيس-!.:ةم!دىو،فيبريا)كراطفار-الىلل--دة،،وتال"ةكب

30257



ا!رريلصا!تط.فيفي!ما1لعثهثماصلىا

،الاوسطقالشرفيلمقيميناالاةثركييننينللفنالرسماءعرض-1

لأ!..قئهـ-لاًورلاً)يسضلمعرااوهذ"دإةةويةرالسوبةكاالجمعفيتيمالذيا

.."قالشراختارواؤأف-اعشرستةلممااينايربل،يىالحدلامجرياللفنإجماعيا

لمحترؤ"يئ.امنذيخأالفهـالاءهؤممعظ،فيهايوليهمطلاوسا

"!7ة.الط"يارسهوطرمناعن،يحرالسسنولفاباملوتةفيضعر-2

-،ناديفي(،ازادل!إنالة"قدمه،الدوليدءشقمعرضوعن،يةرالاش

!.ش.!!2."بدمشق)بةالعاهدلمعاايح!د!طرةتماءجلاالحلقةار،

".للعدابةص،شهر3شيل8مالة.انومرسضمعر-3

ء؟؟.،لأ+.-قيما459م15ل(ت)تواىمالر)لخاصالجيلةارلةةواضمعر-4

..بدمثقالوطنيالمترلتفي

(*لام!نفنيعرض-1

.!.!!-،ثالخدا)فنلغاتمنمعبرةلغة،افيالفوزوغرصويرا)تان-رملا

وابرزي7ن1،فيهات،أظي!+4س!ولالس"مالاستيجيدمنيمكن،كفن!هو

العظمقءستيال!!!ةرضلحني!طأ!3!لها؟)1)بةجماوميز*روعةتقللا،بةقوزوغرافلوحات،.دعث

الح!لين،كلافيواحدةإلالجمم!اي!يسلانذلك.اليدويةالرسصوملوحات

"ادازديرتصهو

فياغرنوالةوويرصلتابينإ:عبيرائقاطرفي،لاساسبةاقولفرامنغملربا

،الهواةالمحترةيناولاوواحد!((كاازادوالفنان.اليدويوالرسم

موا!امأومن،ذواضمنصكيرةاشإءالصنبعهذاعلىيضفواانعل!الة!فاء!اذاومخن.ا،ديةالخياةمتطلباتغن،لي*ملميرتفعونالذين

-،ا*طبةمنناطلقمهااورالميوصكاهااومنج!دمةارعوإد،"ومجمنايازرحلناوالتها.قدونجدهم،11العفيافيغرتوا)فويرا)ةصررفنمحنرفي3جارعلىعرلىةظرة

حالمجع"ـ،اجملتعبيرادق"برمعزهذاالوقتوفي،ساحرة،ؤإدرونوحدهاوجالربهذهانهماذا.اةلهوابروجالفنيصيعمعلىيقبلور

.ز!لمارآلاطل!لوخلا،ن!قصورجلودا،ءة!اجوافيةةتوالف

كرشه4ميث!يلالفنانءعرض-2الاموياطامعتيكأللعروسمئذنة"لةسفةمندمعثق

متلازمةصفات4ـ((شمر)،نالفة!،راً-وولا-قيصدىمنتبده"ادازرريرتصو

اةدرة-02الخامالماًدة-9:وهطغنهزة!رقانقل،فةهفيبارزة

.رص"حبمارا)صعو-4.سالمرالوطوبرةلمثاا-03ص!ع؟اعلىبلية)قاول

فية3زتاولذلك،لصف-اتلهذ.علىميقويبدعهفنيصنيمكلانو

!ءاوهذ.مةمونج،-!اغليفيطلخطواوجاءت،ءعبرةزهلوحافياءلادا

ثلاثهفوؤدم،بدمشقالمحام!نؤاعةازإم"ـفيالذي،عرضهفيلم-ناه

واضه،هـ:امااماثلةاءناجوب!،ا)ةوعلىاص--ة!و)قد،لوحةعينتسو/ول؟!ء!طح!+

!ى،ما3واق""!لل::اقلتناناصبطإعت،لمع!رةاالملوزةالمتفرقة12ليخماذجد3نم-!،!

طا*عةفيهـو"كرشهدالفءإن-انوالحق..ءهوزدز؟ن!،اياهوتفمءةا.*.2!!!نن

وصقالازصال!دتو،ولا)دفاق501،المز:ةافنالا.!!..،كع*لا
دصفيبرزهمومن،وبر؟لا!لاكا!!!!اا!.2؟أ

ضلس،لهبالقرفيلف"بةل"تإتالجمدعوةولعل.تبةالذابرورو،النقل.!ونر-."!!!لأ!ح!\لأ./!لا."

).يىغوسهلاةي-ينلنينا)ةءاجهعبة3،كبةلامكراوربةلاوروااصمالءوفيكهلوحادسلا+3!كا2!-3لا!+!!ئي!*لأ/؟:؟!-

تةديرعلىاكاتدد):ل.م.لى.كشركةو،ك!هلا9سلرواذ:نالفناوجم*بة.-.أ!!،-،1..

.هلشاصاوزهر؟قدبشاعلااو،فنه

يا،رفيسصوالف:ةةاطيللحوروزدئلةاسثلاثةعايهجؤطرلىلشاهـ%وقد(.!،

:ء:دز!ا)ةن!إت3)قارىءلمسلبض!اب!اجمع15درنونح!نوها

سوريا؟فيا)رءمفيرا"صكمما-سلأ

ناوءهدى،زطعيمالىقى:اجاتلثجيرعنع:ارةريا)-وا)فن-ج



؟صصكا!أتصاهمطفيفي!ما1!ماصدا

جدنووصن،84ءول!)*حن،ةةومدرسةاثحدبالاايتملاا)ةصلىجم!اهذ

-..،-..لم003!....يازعاتغراتفنناشجيراتصنقفالىلمح!تاةالمدرسة5-ذه

+.أ!...-0.9،مطحمةاتشبيرب+ضفصهنرىاد،عاماكارفييقامالذي.عرضناودللنا

-آنر-ةمناتوعبرعبراتفءهاجاالىوترى،الواحدةالداصاليعتتجاوزلا

عصلأ-آ!!!شصوب"..-ني*-كاو+لااديا،الص:جالفنيلص:جيهجدزروحيى.المطعمةتس،عالشجيراتر)

،-ولى---7غ.---ب.-+لهممث!مودتذةاساعليهايشرفاليالاكاد؟يهتلكباحداثالايغاخاله

بب004:-م.با-رها)عالمتتحدىالىمررياصرتتمكنعندهاةالفضةواًلخبرةبالاصالة

3--.-.+-أ+1--سة.بربم+5-

ث؟؟!-!-!سبرطفي-ء!بئش-..ال!:وريابوععنديلانإها،ة"هاي

مكابذ؟ي!ئن!يم!ءط-،-ت.-+!د-ص!-ب--،ني-

-!!؟-بر!لمضتنرو*ب!ت*،قيآ-6؟نينافناعلىعاليةالحررفيةالفنبةالمدارساي-س

!ء:بم-بمتس"-فيع؟ءي+!س؟؟،هصبر-"ـالمرو!معريرالسولىال!الان،غيةنطالااالمدرسهة-ج

+د-ش+-؟ء:..بلاد.حمهار:حلىإءبإلةالجمالطبعةمموليءجاوبه

،-ءش؟بر+بم-!--!-،لى3.+

بم.؟ل-!نم+-6ة!لأاليائقالطرهياًومريل)-وللةىتح!صلورالمدارساي-س

----+-ب3ئر،-ير-*في-ء؟فههدليهاحدءافة!بعثا8لي

..؟ط+-ت+كاة-د؟وح.ن.بازباءهاا)ءاش"ءنزيمنافناوصيوا،بةعالواقالمدرسةافضملم!-ج

.-+--:.-ج!!-لىالة:واعزوامنعزولاي،بط-عتهقيفرغ،من،اارادهمالاحد!يتم

ك!فيوبخ،ةعي"ازطلااو،لتك"صبةوا،يةمزلراو،)بة؟ا)-ركاال-!ا!لياىم!رلاا

-دط+-لىوت!غت!!؟لأت!.-1504غيروبةقعالواو

ببز؟كأصا؟كا!!-ير+بر-ب-؟شعبناجصهتوعلىثيرالهـألهالءدارسهذهمناي-صر

.-ت؟-!و!-ب-.تدس!،!خ

--؟فيز.--نج!يخ-".الطارصرإلمدباقر-فيعرفي-وهي،الازطباعيةا)ءدرسة-ج

+7.!ي!-خ!*ا-!--ء؟فى-+تقيفةهـاور،طةحهء!ةو)4،فصهاثكرتأهاليعداو،وذوثهحهوطيص"خاوحر
--02+حمص!خقض7؟-!*-!هـعفي!!ر-!--.كا--ء.ع

ختز/!/ب!!سكأحمتز!!ج!م؟طك!ح!بحس!ؤلم!-بهكي!2،2++نر.حسد

!--.اتن-،-ظ:-..3!-و!+

!بر+إ----!.-.س..،0109ي!

ا:حت(واالردهم)مساظاالجىلةالفنونءهوض-3

الىلدفم!--االذىهـ،.ا)ةعالة،إصادةامةالخكاحسالعا

نحأصثىيدكالالةرمهالامو-"وى-بر!وس
جنا!الهورفرد،الم"ارنصوزارةاًمرهزتولىلمس:ويففيضمعرمةا"

،تنظ.ط،1تقعاع!ال*امةالانمارمديريهخذوز!،دهـشقمتحتفيخاعا

!ءىفىشولص!ررراازر-4د2زبنحنوه-ا،ئضةمعارضرعةاريةلماصاالاعوامخلالدنا3شولقد

بعة.وارذلفتارب!وز:"ـاراشترليلذيل591؟لعامءصرالخاننلمعرا،ومالي

"!--؟فيش-.!؟-صول!يهع----سبنجضلإ-*ط-!!لمج!ح!حه!+حط!يرخ!.إدة11رؤءإم!اا8هـا-.
*كأحى--*-7-ء3-لإلإفية!-!.!!-!--ض!في*--لإ-ص*-؟.--ي.-سم"ط?ا

--ء--!جمؤبر!؟!-*في3!3زرخ!-ترقي-!!ل!!!خ3*ءنهث!؟؟قيخيم---

ء7!-،!!-؟-ء"----*-؟ب-!5ور---ءح!ءرز!ور-!--بر.ستخوح!".-ء--تحف"،!!--انيعيوخدلح-ة--فرههـ"انكه"دة-ز؟-/أهـاصا--سراإ:2ش.فإا:-لا
!-.د-خ!ب-*--*بزفيخمنث!!--3-+---ء!3---!---

ء31!-!!ب-+ء-ءخئ*!-ء.د-؟ى--

-حى!----ش!كنن--ءكأ؟ؤخب!--برش-.-،خ!ةفيد--ك!ح!جح.-!!".،*!--خ!!ا،اناظس!ر-ىرةنوزصير-باشئتءصاقلىامهـو--.هـطؤفيأرؤ6أكأ:وا

-!!لا"--عزث-لا---!حطء"،-ير.؟-ء::-خىشقي-يم3ء-ءع-خيرءئرلأ--.2--

---دد-ء.-.!ول%6!-ضح!--خح--؟-!ىء3خ!--حم!ك!-

خ-!-لأيم-!.-3بربر-!جعص؟-!--!-لا--ء3!3!----؟-.:خ-س.----؟--؟-+.*ححئ!يك!ج!-؟!5-في--لا--3---!-لىفو9ط!!!ز.-رلملأا01110.!11001
-2---ء-!-نهوتجع--تج-!ع2!بؤ-27:بربر؟-؟.بم-كأ--*سش3جد!-،بز--ب---ء.كا-قي?-،-.،س-ولي-وص!رر!ءحرسء!تى-ا-،!!-لى.حو.ثد!را

لأ-0،9بر*-+3.ة-ء.-ءلىء،لا-ج.-خ:"*.ل!بر!-يم-"لىخ.--.:...زر؟-يرى--*-لا؟-.-ء---!---فيج!3كاء+!9حون؟!بخبمقي

-خصلا-:.دءب!بر---كابلأ"-خيكا-.+---بم؟لاكا-"---،-+3++طلا+*،*ةكأ---،لمبر*!3خ!.!س.-!اس-"-!،-+3+-ك!يدوة!ا-.في7(اثبر"ؤ-8-لى-اءاو-هـ.-ف.هـيرمشءءثا-كاطودكارليدفر

--لإ!خ--ى-!-"-يرخ---ع--"-03---ة!!+ص.!بم*-+؟-----!لا!.----ك!----

--ي؟!-ءلىيخ؟ء،-.!بم--لاط،-!ءظ!ني!-3--!اء!دكادة.في-.،،-ء"خ-!تبرشح!!حع-!-ير!--قي2ء!،--":?-سش-.!!وؤنارالأالاء---اءسكاا*.*و.-!اح

ع*،---!-ع-!---"ب---لا!ء.-3-ء،-*!-ص:-*-:---3تخ.-،،!-----لا..محرو!اء

-3!*-،ج!ص.-عئن----ك!ءد-،ط-و!

-.ش--!--لأثرى--دكاب--ءثءخ--يهئءخىء-د!ء

-3-عثدحصار-طخدىء"،"هـأ--صإقىمكرا-د1م،هـ.أطااءصد-طس5.--
لآ؟-ط!حر؟ء"!-"-ء،-،-*+!!+----ي

-!ء+-:---ءنر؟-7--وير-ج-7ءلى؟-لإ؟--ح!!؟-خلإص/،.زربر"---+--بمفيىء!-ءلإ--ح!!!--لا---.-فيصابمقيلوء-ليصر!ق-ي:"-!!فى:ااااز-"دة---مإحيليكم-ور-فيأة!يباأ

؟قي--جفي؟!في-!!،؟-بمجع--ظفي*.-!.---؟ءيم!؟؟ص؟برخخ.ت(--:برء-!-3ج*بر---*-ء+-.3تخرلأاثغيا-بيليعةو?ف-يمأشحرعأحراءصس--رءفيرادؤؤ
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لعهرياورالع!ا.!!-س1لعنهث!صل1

لبةغابةتالروا،شبثطا)ةإلوحاتاغإبفياضحةوهمالم-ناو)قد.م3ليتجرر

لعلو،تهسما.ضحانم):قإ-دوا،هفيابارزالت!يمؤوضعفء7،ج،مزةاعلى

اعدالفنقوعلىم2اطلإعامزعداوالىشخصياتممضعفلىااًجعرذلهثردب

للمث.ولذ،هاعداوبقلماملااوند،فيةلحدارسةلمدباضاباا!ثرتأو،الص-يحة

شجرةاو،قديمإقلىظرلمةااًبعضمنخنىحالوينتكوحدعندافوو

11هـاوزويتجاولم،ليسيرةا،لةالسحاضاوامنوغيرهازرقاءءهمااو،ناإست

ا"11خرويز،ناؤاجوابهـاو؟ةلىء،زادوجوبماايعجا)"دي.لمةاظرامنغير!اًلىا

.،أاأ-؟.-!،بقيهس!ا"منميزاجإءضلمعرا1هـذنفا،ءرامنيكنماومم.غم!وابها
لةغارلإغتف"هموتلوحاضملةد.وسهءسضحةوا،د"4ا)ءقدمئمعلانوا

او؟"عو،.هالفضم3)برسااكوادرالذينق-نالحةزينالةةالثعضوعةلرا

أ!-دي!ر-مررلمداتحفا-ىر:وزص!ير-لجلادءو:لمثاألةلاصابا

:.بااسهءكياتةلآا-تيلةص!.يباادرشها-هطدور3

أ.-!ى!-بةزامنالقوةلم-:ا،هررلمدازخؤانللةة!،(ءمطط"مةظر)حةلوف!!ط

ول-.ك!!-ث.----.س؟؟-...3"ثا9،ي!ه(أ!ه!ه4ح9ئاا!اه!ول93نمااالوابكاتسومز-جابالكود،لففياك"يئلتا

!!س..؟--.لا....ال"امهاصووصقحما%رزقانااءةاركما

لأ--?*+.ؤا.رة.1س!رو،ه!ولوابيرءعبر-سدو.كريدفردللةنا(ةظأيق1)حةلوتزامتاو

.-،ةلقوباويضج،كةبالحرليعبخلذياريال:وهاوجو،م،1ز-جااورلالواا

كالادرالمه،لةماق-الىازة-ثم!اإ-رو،بةلمحهاًةةللطيازتيكتهابروماتزمتااكما

ءةلاموا.زيهاينةقلهداشوالم،م-تقلةحة)وز"ـ،ذا.حدفيلفيؤمةها-ثمكلراو

يمهإيمىادلجود!اباضطروفيه،ةوقوكةحرهفي،رحايرثوجوفمن،ئعاارلازةقاا

.محءبءيبرءدىهـاجولىا،ةت-ةهـتطة-قفيهو،وةلف

لجميلةانا)ةةومعإ-دفيحتخرمنم3وءت(سإيمادكجو)اشا؟وليعضحعح"93!لأأ،5ظورةبالملجلإءودن"ةة!(يامضا)حةلوإزتمتوا

ظحالملاناعلى.ليةءابيةووراهـدمعافيجفرخرلااعضلبول،داببغدحوضوفىىشورزصير/ن!للفة(رنتظاا)حةلوو."ها!دبعالااةءااومر

هـذ.لمهإعدتماليةدرالاالدراسةيقطرعنز:أتلمالجميعاهـبموارليهزةردالذيالخاصبملطاوبا،انماال.جإمنسوا،العإمهـ!وجو،زعبيرهـا

.15يرتطووالةبيةتكلز"امكا!ازةتيءعكش!ادرنللةة!(كموأيران!ر)حةلوتزمباوا.هـوبلموان%ا)"ا5ذ

فنييرمعانتوج،-افيرربميزث.ا)لمنيعةالجما!ذمهاتتجااانومعالاشجاراراخهبب*ءقو"،دن!ليلااءجوامنبالقرالجوابهذ،ا)قص-اني

،وطرفطرفبينتكراوجالةةيةامم!الهاانالاالاكاديممطالرس!م.الخالدزاشهرزقلىعاا)-ي

الأحياربءضفيتثفيكاديميةلالأالبدا!قاامنكجزةللإح،اكفافىوهيىفيإشيدالةرلررللمثا(مةلاموا)ل؟ث!هابرزةاوضةلمعراالمماايلماا

ولةومحاالصدقمداما،ابداذلكفيضكرولا،"نبغرزينر"اباسهمبحةانمنفج،1ماجم!،مةلامواعندقالصإ)هتعبيرباو،إءلةبايمتازوهـو

إغة.الجمزتاجفييرةجإ.ان،الرلهمفنفيخاصاقيعرئعهماخلق.و)يدهاغلىوعطفوحب

رسولوسليمادوجولىؤيابلملار!صبوغوادةالسضلمعراامذفىاشميرك.-إ

لوزإضس!إ-يمناولوررلاالشوعليمظايومطارقوص-لىكروشااطعيوا!لأ-،..لمج!امتلاا--

ن3رفيزرونيوقحطانحكمتغنيوءدعهووفرجسإيمونزجمهةءباس-3ءلا

،حالالروتإلدس!إيمادصوإدةالساشتركال"حتركنوفي،الرسبمملبههميمتللمهمطمغبهمهملجهممبمعمههم

.مطلومرقوطإحكمتغنيوكدردا)ووخلميل

لمهعرضدنج"لماقالءرفيثهةالادبالحركةلجموداوزظر91ب"اريخالثا)ثفيال-ةوم*رضهاالخديثللةنبغدادجمإعةاقامت

فيز:يةهـةإقشاتز"وركاؤتحيثبق!السفي-لهكانالذيرة-5ل)صدىوقد،لجميلةالةةونلد3ءعفيضللعرالجديدةالقإعةفي4591الاولكاتون

على.تجاا-ل.تفمنتخلولاو،يرثالحدالفن)يبباسهاتةعإقصشفجملةلكثيربا-لاة!"إخامليو-م"هالاولا.ال.ومحفل.ايامس!"عةءطالءعرماد

.ور3الجمزإ:إهاتلفتمءوترةوم:اثاتنقدومن،خراننيالف"إمنءوءةالحديثللفنادد"و!إغة،زبالاجااروارم-ن

،ضلمعراذلكفيا)تجديدعطالىاالاصافةإدلياالشبهه!بعالطاتجلى)قدابوورليةدوتبقا!ومسرضءعافياكواش!رعنخهاعضاابرعضاق-نا)عر

صورةذلدلومث!زدرفيمالااةشعباةبةعرنتكآتضوعاالمولةكر31نة!."ابلادامنًا)عدداهذغلافرةصونظرا

60287



!أقعمص1!ط.قيفي!تما1الفنهثماطى1

زقطتين:فيثءبيلمجعرطإر"ينىأذغ!إرأوصورة.إ!كاموالبيرزنسيالفر(يةرو)و،!نكرلشا()1)عباسو()فابةو(بدينالعازينلألا)9

فييئضهـع!سصو2انارةن!ر!نا-لى."ل21انلالواوثاءلااضوعمو(اإثتاءفييةؤر)و(رؤوالبنا)و(ضحانالفي)و،سا،يمادصوالكبيرنللفنا

حدىافيسإفواأس)ديرةاضةأل?ولاليقيات!اطاؤووها!،كارشاحات)و(ية1)-با)ومظلومإرقل!ا((اكابواروا)"والفلاح)و،نعلواولسلر

زل!!جورمت!ة)صووةفياث،داافاطربعضإذهـناالى13،"ـتوردلوالشءلانوعليعلموانرسولتجاهاتاان--الثعلانلعليبة""ورقووفي

لبيكاسو؟ةم")و(الكاظيخنقسو)وصورة-حقاا)تقديرز-:حقالثعبية

تا-اطفيو-اصة(از-باير")ر"صورفيا)ثء1لارغالبعليبدعإوؤدنزهـيهةللإورة(أيةإشركآوو(نةخاالحجمدرجامع)،عهإسلؤإضل(ى3الما

تفيضإتكطوا(لمشاهدائاألأ-"ةليا)منغ!ىا)؟-را؟،ةفيإرعةالبكاةالحرنشيرانز:كةيا):حتفياما.حكمتغنيلمحمد(جد3شىذكر)و،سلإم

ا"يىا-إبالجاذ)اطولىهـث!.أ"عخراقيماطا)هطالاليديكةجرمع1قيتوافيةشركاو)و،سليماد؟و(كأبمن--.مةالام)وضاتلمعهااهمالى

.يراحيوامتلإء-لمصباحاع(ون!-لحاا)و،لحاالرإه-خاوؤطر8لمالامثال(س8جمن-خلةالدلةليفي

بعضضر،عرؤءد.اقلسلفيليديقيرؤشانثر31ز؟وسلميماد-واما(الهاربالجندي)و(لونالح!)و!زبةراطباتحطا)و،الوردلخليل

ذارلوؤ*إت)زروكذ،ركليوزءوويرسبإرلىاحإتهرعنا)ءخطصطبةأضرإ"لم1.مظلومقرلطا(النضيىلوفا)وحكمتغنيلمحمد(الة.ححإريصة)و

جمغورلي"نإتإءعأيةاب*ضان!وؤد(مةالامو)ا"ز،ثاالىءلى،س،*مادتي-اغرا)-ببديكووقدالروادنآباهاتجالهأطاالاصبعضههإك

مضىإنلاحاا!ذفييت!لىمةلث!موليديإتجراا)"أءذا5ان.ء.وادالرأ!صوراالأعمهذهومن،إءحتواالرسملفنفةللمأاا)ةقا).يىءنزورصا!اوا

نااًلخقو،خعةرأم"امو...واخاخ"ءن"نالامامتافا)طرفيالمتركز،،خ-الةررو،،ال!ابدينزفيز"ـدصورفيوخاصة،عموما!نر3شإ

م!زةو،ـذه!يرعإ!أ!ايأ!اززلاإيرثيرإنزبل(إذهنا!!ثيرأ!ا)ةمصااهذالاز-ثإنىاساة،أعنثعثرانحسنر3شاوليحاا!ولىالصورةففى

.الء"!مءلىليديالتجرأفناليمطأبماليذ-ميالابةو8رالجواسيرالح-يخاملاماافياهـوبدينالثاينوز،،؟يثالحد

لان.إتحاليوبم"يئءلم!تعاقاثا)ع-الةهذه:ثا!ز-ولييعلألى:اااإهن-اهـبةةاليمبرو-أصورةاح!وانعلى،بلاءكرة3مءرلي.د

اء-ليا!ثكلطكرهسكوازعإ؟قنجاافلمةرلاض!إ-!وخ!ءما!حمهدتعاإنإلتذوؤانقيخطجعنلاطالااض"،لامبةآسالاسمننالوبردينالعازينحةلوعلىتضةيار،والقيود

-..ز-لكلبراثرورايةم!نكربرش!وعهدي،د.قيوعلىر!نسلاارةثولح"اط

.إةإ*رإفياحه-اوذتئ!"طوراحاىمنم،مةحلةءر؟هـيون

"بهمهخ)!ادإغد.اقا)ءرجةوبزقطنا)قيالفلإحةةالفبا-يةكاو1)صر1

عنال!تهلمراءـ!ريصدستهااـا"اااـا(ااااااا.ااـاااها)ـا"هاهاا"51يثاحدرصمد"ةاهااأاااا.ا1411111111611116141111.11ة-ب

ر!والأي!ارمال!لودلميالعاتيالانىاالقمهصزعةوسلىلةفيتت

انروسحمةا!اههعنز"إ،1،لغوغولىالمعطف1.--!!.صوالح!اأ-

""!ك!يعبدوش*.كند!-قيترلبا،"-ستس

لما?سىخا!؟طح!ثلا!كممصحم!؟!لا،ا؟العوونة2.لمأت---

هـ.%ترايتلريتشارد

5-ت

الا!همياأ!م!ئم!!مح!خماشلم!د"!؟!!ماءكلاًلمم!الات!اد3.أت-ز"وء-كنؤء؟ازرم*يمكبابرهـوبأرعمزفيبمنوألر-.إةلحثا!ء"يرةصور7-ب

صأ-هـ-اتييجرصبثو.ا)!يرو"ىطادكاأ::اوقدا،سوشإ(-صلراديرهصأص.ت-

مهب"سها!،!حبه؟!،ء1*ررفئ.روءاالأا!،-ت5- كا/!.ه.:جبإلرعد،ابضامنالغوغاءيدياعلى،!ةءاعيرمنشنج"-

!ع!كثع!-ثكل!ءبرز!حىوواس.ش.اصلوقتافيجنورابالكظكا!يرليتاررديرإثارذعاللإز"بروراًبزةبم!-

ف!ارلمة!!!في!!!يةاهـهـلأفواهـأئ!*هج!قه.ط!-تالعربرءةالىشق!!هست-

.4!راث!!!2جماصأكى؟أحوحعمحون*بزالغوعبئر!دغ!تتاجمعلبكو-امنيرا؟لاضنا!-ت

!3احا(ك!أاف--بمدءأءضشفىضكلرز"-ءإبمعطأص؟:.ءو!ي%---وول!العمدار4ديرتمانأإلحىن-!---

ا

--ء-ححىص-س.-حححصس--ى--+ءسحى!حى--)،515،1:ا؟"11،5551ة5،1(1!ثا5!.اـ15ة،..1551"اا1،1144141،1114441115111115ر11111،!اا"ااه!1(1111(115115)؟؟2ا؟(4431،11
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