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؟ا!ابرعاوااطدفي"لل:مهيابةللة!ض"احاطمرى5ما-سير-دةعدسشعبتذازكتنة"ـكميرةالتيملوالعوا،ء"لما

هاجتازاالقىحلار511دتسفه،الةوا"لإدباال:مء.ل-"إزالتد-جلةلجدادلجهراوعياجتملااعيلووايةالفكرتزءفا!الاانغيرا

نماورال:!الاخيرة9حاامرادونوقتنهالى.يى.الءصريالةمبةيلشصب

بينهصر1االعئلينهمةفيهاوان!رفتبيرأ3زط.راًلله،ريلل!.:يلةيهالكذلى،فةلمصاوبالثقافةسروا)تبالجمالللأخذوللنهوض

التيالاولىحدةلرةا.مادوةازررفومنذللىفيوصدوهدماال-يئ،تويرهفالوجودي)-دفقلمناجوالأياممسلتقبلفىسيولد
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-ء.-ع--.-؟"-"لإ--.:؟-لملأش!!!جئن!؟؟لام-في!ل!02لاد!،.!..نر-
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سنةالمدرسة"د.ا--مت:بىالعرا)تمثيصلمدرسه-أ

ء.حىر"مىنا)ة.-صه

اربذاغتلاميذها.ضببوأالحءومةمنبافتراح591!وا!نا:.يىب؟ولروجإمزا"تمثنحلةمرهطنيهوأ511حلةالموشاءتم

ال!لهبئوطللالثاةوتالمدارسؤلاميذالمئققايئبيمهمنل!اوانودن!ا.4991ص"حجازي-*مةلل:ينةةجوزيارةبمنا-:(

صسبدر.سىاوزظمتوينلابضدااعدفيوالمنيةذوالزواذهواطاز"باناثيد.فيةا)تواللاداءزقدح-ازيص*مةالش.غان

ؤإقئنفىولةرءعىبيةوروالابالمعاهـلىع!-اأعمولاال!رامحر--القيوشمالورءدليوازهحئ،ليعدزه-"ـالاياملماشاًفي"لمسد

-...-)-لعر!الئمثي!بمدرسةوالتأ-بقالاأثاء.علمرثبما4العءدالا-تاذومنم-

!ذ.توكاف،بإيةالتطالدروسؤبجاالىيةالنظرالمبادىءلان.انة!-مإونرعإ-"ـا(-اظكاثر3أالةنمذاعلىحا،فا!ا

محمدوال!ع-اكع"مانم:،مزذةالاسامنعددالدروساإدونالاور.!الةن)قإيدزووووشنإدوا)ةتديردفىوليينالم!راندفاع

لىورمدرسهدجصرالعقربيومح!دوا)طاههـز!ةة-ارر3رهفسالهميناثذلكالشانسامتدل210اطأص!(إه!ماصورءةاءمىعلي-و

-.ء..ل*ر*الا!نح!ومأنيوءأيروير-كر

الدراسهةاسنةافىالاولىلم2ز"ا؟محهاعطتوقد.ء.مون

".-.ا!.يخى-ورجءاذالاسو5ورطلمهااطاص"ا)ه،له"ح،ةا،ر-اءتلي.دطو

بيالعربلالتمادةثلممةحانلاهـا"ذزلامم*قدصثمةالمنصردينرهدم-ا291.!سةةبريلاشيرفييال":؟ر-للرااذ5-اءةقد

.):ةوطا):)نط)ؤ.-جحإعارفارةوزل13اؤشاؤا)تيومو.،--"اث-صيةاالفيمةلاعلىءةإمة،يىةجف-طةنةاءظارأرشللءمثيل

الرواياتؤقدماهماحلىا:ز-ء!ال!ولاذاع!اقرفا-2مةصاغدس!لمهتا؟(هاالياص*"-"ا4الم:"ةإعدا)توءلىلىإب!--ب:كارالالى

ء.لا-بلة-انيرالحباستاذهءلىلابوبراوويربارفيللتم:بلمىالةواداعا

لاخرىوابركاتكمالاس"دارةوادل"فصح!4للعوبرجيلىع.فأ!جب.ادالا؟رعدريىةفرف"رأسعلىالا-:إذوكآنبة(لأا)3*88)

الس-درةرادلالدار%ةباللهمم!ةءكاهيةاجتماعيدةرواياترفىدمللكقدةالعداا؟ديىةح!اتإ-رو،إرفىماح:ه:اذالاس؟قدرةالتوف،ون

لى.معاد.حصركأهـ،وكاالثهـقالحاريرسلو."؟الرهثين"داجإصروإتقانفي!م"دمها

لإتالرولءنعلاوة"إلقدس!تفتحل!و"ال"وباتر9لدو""؟رإذ

يءاقراينالعزلعهدالملأءذيةعمأ.جم!الايروالديئعوصيروء!ل"لىكلكميرقبل.نوفةلمعرا

"!!1ت:!صرز.كأس!"!لإك!..نر-لالا!3!خ+--3-ةفيسدطسغ!ش.؟ب.-!!-س2--؟رز(ا:رفوةومعةدمقو3:ء!ا!ا)-"ا:للهثلو-عابه"أ

ةدختىختيش!!بر؟:-تمص-؟خغفي!ملانخ!في"في-ب.--"ء--+-*فيءلا..لإ-شيم-ض؟؟ءحخؤ!.؟م.

.!*كاحم!-!كلسء.-+--+!!*!ع!!!---*.س!-.؟-+-حم!س،بر-+2-.-يمشلا.73--حم--كط!بن!ءء-م.؟!حير،ر31(ئفتفكا4"كل-ببريصاجرصولا-تاد!اتلمت"قد
-3-أ!نهحثه!:،دإ-.قيل!!جم!!يء--لأحم!*لإ/!+!حتن؟7.--في-بر-!لالإ--صدىس،-ء-

لأ.ى؟دغ3.-"-انحلتفقد0كاملةسعة!.لةلمع"همثهب:قارز-؟والوا-ةفاد

!!بصي!ئ!+ا-جج!--حح!-.؟-*كا3-+--كل*..كا..--س---*لا-!--:شء!ء-،خلايم.-!--ى+ء...-إ،--!"3لأ---.

---*!.!----2!.!.++!لالا--ء---!.---لاظ----لأ"لملأدإ؟ت-3!ي*و*بهمع*ء!.ش!ء3"!شآ"س!كلج7"بر-إولورف؟الاداريرصرةهسوهإ-؟ببتوزس"رءته
لا-..؟+-ءخ،-،!.--!أ---

*!--ءسء--زر-!-!لاحط*3-*"----،-صجموصس-!ءلأ.-

زر؟!-.3عةس*؟؟؟بر.ء!ل!--كا-!-نر-،نم-.،لاء--!!.ء*-،!ححبه!!لا!كأك!نهحتخنهض!!ب!لآاةرقةاع.ليمىالصعفىبرةقةم؟(م"إعاالةالىفا!مار
-لا!*كللأنر2*

.+-3ء؟ص!ئئه!ع؟!ئر!ئم!33.ش!و!.-د

+--.-حمم،".لالأء+3-!ء2،ج!-ط*---!سء.!*-.خ؟-*-كا--.!-؟ىاحدوي(الاداب)جمعيئايهافطلبتمالا.ف-اء
3د*ءى-!--ءكأ-ص3-!-يهي--إ-3كر!سس

؟.؟-لىلا6-في-.--لالأ!3!!جا!-؟3-لم!؟-،2؟-يخ-!-كا--؟!؟ء؟-يرغبر103*ممبم!-3*3..!ء-.-----!ء.!...!+*+)للةعايمئهفقارمما)؟،1يئ!ماناكحتدتي!جواواقتينشال.

-..7-ء-تي--3؟.د-؟كتنيخث!--"بر.*لا-3-*جمآ*-أ!-لأ7*++-جم!6؟03،ص.!--ءش.-

؟.-!-+تجشء4؟خ-ء-.-!حإسءس-.*لاع"ع.ى----سك!--ء،لاسل!ض--*7----.لا+جم!--س-سجمؤ2291مةفةموسموكانالةرقةبمد.فا)ة-قءا)ة"8:لء7

3؟،-"?ع؟ص،3-.لا--خ!*صبمكا--!*!و-لأبخا!ءفي*!س07ع!ممرلاخد3----أبخ*في!ء.---كأء*.!ى.؟--علاخ؟ش3ى.إ+--كألأ!-كا-..

عغشء!-!!!06في*!س،س!3-.!؟!بزكأ3!سكمير.لح-!سلأكا،ع!ح0نسةالودلاللمرحياله-رافناههعرموءموابهرحسنا

ط*ء--:3--3-ح0-ص+.:ء-دص-ع!!.كالمص--لا.-،خم!..لا.!-.!

لى-ش-+-!،*؟د-.نم!قي!!.لاسررح-ش!؟د.**س-كا-.ورض-!!+!:نجرس.تا)،مولام!لينمنم.اركةةلة3لتزحووهءدا

لإبز3---ء63-دربر!مس؟:فيحم!!---!لا**"--بمش--*-:!!بمدء؟خدكا؟كا/ص!.-"بر!-م!لى!*س؟."سء.سأصيةالتواله--ارحغلىعديرلىةام"أغرطء،"عهـلموا

؟-لاس-س؟!.-لا!!س؟-ك!+-ؤ!!ط-،-ح!لا!!،!؟خ.-.

لا--"ء3غ-*!.!!ص.--لا-د-ء.كابنفيلا--.-.بر-؟ع--ع!3تم--

لأ+س-.!ظ-س*!!ء،*.-!ى---كش-ح!غ-ش+كا-!-،غ:.س-سبرسلا-لادم---ءفي!"برخء--.ءبر،عبزغ!؟ص-*لا-ءالعا-امركالى-دىالآلى-55-اسيرللممىوروه،م

ع*-!،-؟"!---ى.-!.-!؟!،6خ-!ء--حم!-!!---!--ج-لا*بر+6ص-ءس-،..-س د،لا-لاع-.*-ء+ل!-.فى"!:و!خبريرخء--خ-!ش+-؟لمعفيإ-سء

.ة---رز*لأنرجبم*-نج!ط3!-ء-،-3لا---لم"-9!3!ير-كا!ءو!،.:!!كا-ءلا-ح!!!س"قي

--خ-،--ع---ير.-لا-ءل!3.*كا+---،!!ء+د-س.-ءعس-لأ؟!+د-ىح!لا*ء*!صءتر*--س---7لا!ظ:-س!----؟.ص،.-يم!--..!+-!

خحخ!أ-.ىلأ-!كل-كا--ءكاحيحو!ثبم--كاحم!س"--د-ئن!م+-سد--،3-!.-ى-س--سخ!

--.+-3،ححيز-.-س!ء-ج!لالأ3*عء؟لأ-ء-.-*-..،لأ-.ءكأ!.لإلأ-غ--.--3-ة-ة-!.-س-به!سء؟ش!--خ.-.لأشحم!حمع!!-كا!

--ء+----"،ء-،--عخ!-قيفط!---!ينخ:لاكا!*-:!+-زركأ-بن---.ص-بز*:.3--س-3!،في-1د!ء3!ما-دس-33ولخس.شس!

!.!ينينشبخ-+3-.-3--3-.---+ء:!صء+.-!--كعلألا-!3لاء-؟لا-لاكا?.:؟قي!!لمء.م-كا،.؟ة-!--*ء--.:-"ء--3---.---!!.ى!كا!*-سكو-!ط!يخ!6*حووفيغأسسننتج!يمكبم!!-لى



تقدمكيه5و(حالثمعبى،صهس1)قةفرقتينالفرتينهامنلدت.لو

3*.جهاعذيرسورالجمهو3ـاعلإإق-ل؟-مموكهفيسهع:يه!"-اء-س

لإد!تر:لا-.لاحهبن!صول"بيلىالعقمحمدذص!الااةارإدتحتتعهـلهيولةالب!تةللفر3-

ء"*لأ!!د1لأ"!لأ*!73يةلمصاىارلدامننةسصكلمد،ةيلذاز!طيىتذ-"الاا4رةارو

لا!!*..!رز!الا!:.لأ-؟علأ-.نر!.لا!؟كلء!ج!!!خبماحان!!!رزنج!ؤل!!!ثرو؟!كللإلح!!ظ!!ة(حبما!؟*!.لإ؟؟3.:لا!!!-.منسامنالأاقباقةالءرمذ.بعدتجدلمو.صا)عر!دا

-!فئض!بم-لا!لا!-!ة-غ!لا"؟فيءج"."2-!--إة!..د-----.--ب+فيلأ!--ج!ء+نييخ!زر!يز-"خ-:،قي."-ة؟--قيتر.-؟.--قية؟؟-خ"خآ-قييز-!جة"ءة؟:"-:-*!ء:2بر--؟-فيلإفي-تر.!

-**؟-قيلازرنجرز*!؟3لإ*؟؟د--؟ممعةزو-----:!--!ة.-جمحيم!ضيمإ!!ننخ!*نرقي؟!--*--".،*!.--.ء-!:فيءلأ!إ-؟-؟لأةءبزبر+!لإء--2؟نرخ-!-."..؟3!بزفيقي!!!!لإفيخبمء!-نرفيو.لهس،1عث!لمءحث،ليرق(لخقاو،لتز(ألا!م،محالىر"ءو8ـولجما

..--2-بئ!-؟.،ة..:-ج؟يزل!--:..ظكأ،-زر.د!؟.2كا-..لا.-ء-3!32-يم!ك!!خبزء!+-ء---خ-ة!--؟-..!:.ء-،-؟+نر":.خخلأ----ء،-.:.-"يمقيبزقي-عخ:جنج!ء..

-؟:+!ة-خ-"؟!3*!*في!-ى.+------.خ-.ش3--"!غ--.?.-!ة-بب!ءد؟تر!-.-لم؟؟بخ.ة!لآيرتن!-!ة.:--.نزبرخ!"!؟بم"--

ء؟زر.قي*.---*-2*كاة!---بمء-،----.ء---..----2ة-.ء"إ---ة:--كأ،!ع!!؟!

-!-!في-."--....خنر!؟--.!ش--ء--------لأ+-ى.--:--.-.--ءلا:ء..-.خ-خ--لح-نجقيشلإلابز.-..-لا-خ!بهبئ+بر-؟لمكاتوىالءمثءلء-"ق:لو5ما-س

.-:--3،ب.!؟به!------.--"لإ؟خفيء.-.خ-:!جلأء؟إ.ء،"!؟3لإ-.؟قي!!يم-س-----يز-ة.-نرخيز+*خء؟قي.خ-كا-

--!!ج.---ج!-:بزفيقي*-+.*خظ.!!-------.!هسلا.د-"-------..!3.--ةء-.؟-"-.---------.،----"د!إض+؟؟لإ--؟!نر:قيبزتيشبزلالإبم:قيخ-نر-د"5ىادالدلا-ىاءـور-ىإضاا)-مثلور-قبللن-ج

...2-!6-.ء+-"-:؟ى-خحم-*-"لا.ة.---نج---ءء-+-.--ع-خ:.-ء.--.:-لا---.--؟ة-2--ة7-في2-لاة؟..-:.-؟:--.--.خ:ختر-في"--تر؟!-؟:.،:..:---.ء

!؟ء*-ء-كا!؟خئ*!-!ع!-لا-ة7خ-..---،:!-تر؟-----ء--س:إخء-ء؟:قي.ش--7---كا-%-

-:--.+-.!حمحح*!!..36؟زرب---.-----.،!*!*!!-رزخ!--.---2..خ-.؟-خ--زر؟ني----ع6!!،"----2.خ-.-؟--خ-+ء--.!-ال-م--ا،علىلم"ةهةاالط:قةاق:لتؤاد!.""لاممارسةمدوق"ءر

--2:."--ء--!2!-":!-خ--بر-!-*ع!ع+؟!ك!.----.-لا----.:3-.-؟!---.-ء-.فيص:---ض.-!-!!+علىملبنالعاجهعتووق!ادوصتمرولىلالطوا،"اع-5بعد3

-"--ع..--.-:-!ة-..-.---.-ء-لآ-.!.لا-..-..:0003-+"--.!-3".---.خ-..ء-.-.؟ج:.---.ء-؟.---م.---.خ..،--ته-مانكما!بلمسءقلمةاةريىلجدامتناحكواهـتهتو،:ءلالتم

خ-س--.---.-.----؟.ء-02-.ل!.--كا.--03ء..؟؟؟ت".-.---.رز*!!?..!!--:"*.في----.--."جخفي:-

---!*-ءخة-.-"زر!!--.*
لا-ةنر--3!-----خ--.!.؟+-،--كب!-ء.

--02،!2.-.-محبماي!!ش---س-2--كأ+بر:---

..خ،-----ء---.-.--!-.لا--.-2.!ةلاد؟3---.--.-----خس-.--خ-2.-د-:لا!ء--.:-ء.2ء-؟.-م-ة؟ة.--فيء؟لإ؟لإ؟خء---قي"سةلمرودالجهوابممهلوزقدمبححمةالاراتءانابالامهـؤ"ربره

-..-----ةلا-لا!نر؟؟قيإ!!يز!!3؟!.؟نهجيم*!-ححبضيخ!!لا*؟!خ--ة-3!*نر*!؟تء.3!نريزقي.؟"--آ-.-ل!!م!
خ--.----ء:---في---2--..--.-ج.-خءفي/------:.في-.خ-يم؟!-..-:+،ءفي!-

ء-!-+،--إ.+!!ت.."صسفصدح!-6--*-خ--ء-.ءء-!-؟-:خ.خاصهمراعرالم!ثقةوردى35وادا،"هرقهذ.صا4ت!بدايتي

--!---ة-ء------خ."..-!!!؟ة-؟"---خ--2"؟-ء.-?-.------!زر+"++"6.---ت--ف---رقةالساتماالحءومن:اعحظلالذيالاهمال*اقيلحءرم4وا

التر!ميردلز-وس"ال"ريرطعمإثيرعمءويئىاالدفم؟ا-ءةحل!يمح!سمكلصص!ر""مثءلفصصير

.الثرنانوخميساس2بازوعليسهلميمانءهـبنالاسالمؤة-.علاجهمنالاطباء

عليبة.صثممطن!ءساالثثابا3)تأشالهنرتن؟الاسماولناتونل3ءةبرق!مهتمالحد،د-ارفوزهـالمعانيظهرولءن

و(!"ابالاكأطرمن-ىمالا"ثلاعابهذاحدثوبا)عابع،ا!ا?:و-،

إووزارةإةزيديرالكبرون)بزلهماوةضلالإمرثلافيوقعماءان،صطرف"من،حدفسوالةنءـذانوا،رياي!ااملمتما51اضمثيلا

اظمامن3؟!يرا"ةاذ.!بىا)ة.ن-.ةاوسءأىاض:صراية،لىمقا)هـءاوف."ليمااعماداورو-جيع)مناء"اءخاجو5ماص

!-لالا!ظنهماال-هـةيةامومه؟ىام2تروزاوءدروجمثىعليالشفيوءواو!قىا

؟هودكادتفا.2399صلأ(هرةلقباالءةع!داله.-.مى،مر"وفيلونس
ينالةوزثا،وس:8:ينابرزمن(شرياب)اوالمهديمالحالاستاد

اوسيش؟نواينالمةمنثلةمعنو3وصةرالجنر"المءوالمرتصلبهااحىالفن!هلىة!ا؟مرص!ىالمرعالمفىو-ولاتلات!ووله!ثا!ررادصرفى

تدريرء(زق"معلىواخذوا3499-:"9(الرمضيىياعءدا)ال:وز-"يخاا،و-5؟-ى(رشيديا،ع؟ررمديروهور"هالرالاظاروبعفىة.نسنر
ى

منالبهال:ومل؟حنماجميعوتدويئيةالكلصربالاسا!!ب،هالشرالومهبقى:عن-أ)ظهوق!ءال"ر،.9للأوشةىال-لديةالةرة،اي!وروا)ةةا.

قم"ةوعهـرزاهـزعزفزرممشدإرتة01!داثا):وز-يةالعصقةا.؟و-ءتىااكأهـاومدى،وارعا،!اأسزوفىأوص.؟ه"اض4اتامراحاس-س

01اعلأحدع،ررتهاىإط2اددءة؟:"ع!مةظوم؟أشعر،عدى(وش114ةءيةلاصااومى.ةىر!

ادافربعفىظممنيدأجدغةاهز!دمقةاشامذ.انكا،منهالذ.وافسدهوقد.لانددىمياالجلإءعلىزستوفىاو-"ةء"اللكأص"زءزتار-ج

الا!لي"نسيةللوا!هفيعلىمحاقعلافىالةوالمجععر،وتإح"نهللاجثةتلدفىا"نااملبمافةأشزريالبمفء3برء:"اا)ةي؟و-ءفامالاندليوواتى

فيا!ى!رنجناو-.؟يصنااغلباخرجاع!دامذاانلانلالأحظإومئباختلاطزكاوقبر8م3اسنلرنيالاولى،الدرجمحتلوصارر-ء.)وذر

0اله!يقيناوص،ىوأالضاهبريمت!.يئللسنةمذهفياتموقرر.زستو-"ئررةيمة-1)بربرية)ز.نسفى4.!اأ-ابرةااوعبةىامحا؟وسيقيمذه

فيالشاًن5وكابية"فوبااوسيكىزئاشقدالتلمحيننجدا،ع*ثير.فىورءأ)).*ذ(ل!فىاطدفي"اوسهةىاو5-"يدلون(لم؟"العر-؟انالروما

بموسيمقابةقالضيرتفظحىالئيارايرقافمذافيم.ذولا؟"دو.المثرق.ءفهنماذجنالاحى

ذوته.وسمونةمحيرهداشةايهاعمدىعنتيبرللقجمبعنييلأدباليا):!وفىاشتوماكرإياصلها)!ةوراوادولا

أدخلةتركايامناساؤذةلهوجلبلاب!يشموت"!أء"دايادينكاونا

لاخيها،،روعنرزأزلجمأالذ)وؤسم،كاحد؟ىأرفيتبئ؟هـنخلمطاًالث!صينوصار-روزنسىموصيقةىوؤاا"وام3له*ؤلا.5

ك1ال!عءصطفىالإ-ضاذالاند3اعاويرأس5واكءواومبإىباواشةةاطمللاذ)روصبعداشمرو.اتركيةاىاوس؟.اذكرهاا)-ابرفىيقالم،و

حميسالىيداتف؟الاساتذةوابرزالمهديصالحالفشانالاستافي0ويدير-يقيينالمو!لاحل!سرجالبلادداخلمعاهدواح!ثوالمالفنللىوضىءلى

التريكىعو!دالترنانءنتخرجوقدعذا.الوافياءدوبرا!سمينءدالصادةء:3اثغرالذنمأ

ال!:ايي.كدالهردمبدياوزسادباءيىغالان18يرا!ى2ا:3-رمإ.-"54.نامن3.بةيرعددإ:رلطاف!طاءالكماكان؟الزولى
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ودخلتبىييغوآخرينانا-اًوجاورتالاوساظ"ذ.

الر-مفنمنديدةعالمواعاوجدتالجميلةللفنونمدرسة+كا

البروحتوحيم-ااخرىوفنونوا)-رياليالغامفىكالفن

طبيعة.لاو!.

ل)شعبي.ط:اهيلااالةنوجودوضرورة.قيمةآم:تقدو-؟قيخ

ينموانتمئوا.لخاصةااهلاحواوافوالظرذات.لادنافيم.؟

مناتمنىكما.عليهثةلحداالتغيراتبعضوادخالوي-جدد1؟د

عندنا.المغمورالفنمنالنوعب!ذافلاجم!راابناشبا

؟:افنانيعلىإ:ةغااطدىثةالصىءةالمدارساي-س

ايومانيمنافنابرعضعلىلبةالغاثةالحدارسالمدان-ج

لىازىاقدخيرلاااهذو.تيسماو-كبراوسوببكارسةمد

جيلالجمبيالمغروجوءايرقءةقرالا؟:اظرءاتافىوالجزائرمدينة

ها.وغيرانلولابرا،هيةفراعبيةصماًورسمنماءذوالمتىال"وليح.!-هـتجولة

غيرا)باهرمهتقدوما)جوإ-لضمراؤ!اعدهفىز-يالتووالفنأرلىتوفىءيقىداوسوهـ-تظ.ل5ما-س

الفغونبقيةمنية!وهرتغيراتيلعلإهتدخللأنمحتاجملرهىد3متح.ئالىهدححيم،فهىاقالره-ج

طابرعهعلىويحافظحالهعلىيمكثلانحديرلازهالاخرىمعاشيقمبأساليبال!!حالمردالةن-لمفشهور3الجيقذشتي"على

.ص.،؟،موتاتعرمؤيئب:كو!،5قالشرلاثة"على"وقفاوهذ.الهصر

.ا.دفرجودلوالىال!رزئعالرابقيقرلااالةة،توللمو-!كرا)ثرقيمأعابم13علإيرتحزناتمدو.صولاازبرزثدةعف

الاستاذالفنانالم!جرفي.ينالمقزسجينالةوازينالفنمنو.للغرب:1!الةالامر"و3مملالةوب،ىلاتآمنزوعوكلالاوزانو

ميلهز!فيمص-ثىدا)سوالىاجر5الذيار!االزبير.يالعرقاكوبر1لادمن15غيروفينسزوةليللفنمتةبل!صمنبذد!و

الىحديثاقدموتد.-:ينمضذسالمبنعليلاستاذاا)توفيالرسم

ا!ءجرفيؤسيا)!والرسمعنإ:-اهف-اً.ألوظنارضالقرجييزالعزء:لمهاذلاستان!توفىالرسمنوايغمن

-.:فقال،فاالمتهحمسينواحدتونم!فىز؟:اعءةالاإدرسةازءجيم

نينالف!منبرهسبألاعددجيةلاااليلادفىلآنلو!م.الحديثةالفيخةالمدلرسمنغيرهاندواكأ:اةهاالىالداعين

فىلرسماوالفنصياةفيخاز5كزمرلهمصبحاقدو،زسيينا)ةو:عن):ا*طقدر

صيثارويدبلادفىصالمبنعليوالزميلاناوافيم.!مرالمه؟ال-وؤ-يالرسمفىرأيكمءا--س

الصحا-فةاوالدولةزبجامنءسولوؤقديرتشصجكلنلاقيللذينلاقو،زسيالتوالرسمفيرأيابديانقبل-ت

فىفنب-اًكلعرضا5391ًسهةةمتالقدو.الفنبههوراوجود.وكداؤنيا:لاامدجوموو51نساًلووعنهنيبحثو

افة-المىحنوهتولراهونجا!اًنجحلمكهواعهتوالعاممةوالمطاعمالمقاهيك:عضالعا.ةال-عبيةصاطولاافيزادعن

عرضتالتياللوحاتجىجبيعتوقد.بقيهء"ـالففةلاصبيةالناىظهرلاماكناذه5وفي.خاصةلحلاقةاناتصالوو

مدنعدةفياخرى.هارضاقمت.كما.المعرضهذافىرغمقيمتهفيلان"ـجمجل.الرسومتلكفيوا؟الالابداع

جعلنيالذيو5وهذا.ايظناجحةزتبماعهويداببلاد.ب-اطء"

لينع!بالزميلوكذلك.عناكوالاستقرارللاقامةافضلاوساطفيقائملانهجدلوحقيرحقيرالةنذا5انعلى

الثانيةالعالميةالحربقبيلالوطناوفيكترالذىلمصاهذامثلأتذولىلااثضاكنتوانا.اليه2ـافييلتفتونلارسيطة

والتقديرالكافيالتشجيعيجدلملانهناقما،ساخطبارحتؤء:دما.احضانهفيومترعرعمخلوقلانيالوس!

124413



ءقدماحرزالىوىد-بلادفيوهناك.ا!حرموالعيشاللائق

ءع؟!-.
-،،-!م-لا،--+!!!2،--كاسس+"علىاوسلا-ربابهيدالسولأمةالحكووكافئسه0لقةفاومموة
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