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"اليصمماهمأسمبا"صم...،المهغد"،إةاريهالمياضرقمذهدد-لبعىالىإنا!"حالاو.؟،للصالحطنال.ل

ت:حدثمدالاء49رء3الاخيرعددماكان!الصياد،جمدةتلرمنبدلالحنو"ابلادا،منالمددامذفيفياطرذهاجدوالهةا

اهالادببءشعل!!اثفاالئاطربوعن،الوماخباردار*عنفيهةوم.الح!3الرسميةالاوساطامغرت1.1اداضرةمذهانالىنثيران
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نافيي-اوفىوالةر،لبنانفيزصدركاالئبكاالآدلبمجاأواذا*"!ديةا-يةمونوبةالا

ةا!فيثثتركالمجلةبلاهاذا،الادبغيرثىء.لاالادبفيذبحثافةوا)ظال.رب*تهمحاتوفيدءافقدزرء!قصطةطينت3:ورالداما
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.،اءالىوعلىالادب-!در.كأءا.مد.تةفلمةلملاكلمشامياعر!اابئعفيكلنامثلانقا:لأ

فيت:"ثان"الآدابدرفيالمروضاناركاتبق.لانشلاولامئلاذل&علىوضرب،وسياس."اق:صادفيمنالاخرىالشاكلجميع

ن"مف!ولالادبعالمكاأن،"م!حكسىهالادبتيرثىءولاالادبمنؤمئلماغيرفئلفا3رهـ%):!زلكآنتماان!الوقل،فدطينةعبة

تبيمالفيكرانيبالغرب-الع.وا)ةاسونثؤ.-"اولالتيالما)عو-اشسواهاعن15يميزمااي،دةافةلايةوو2اانواشاف.ومدنية.؟افا
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مجل-9اخنمامىمن"!العل؟ذ)رولابقمنرغس"ف!،اطديثةبالازنسانانالاؤسعلاقةاعب-تبحبثتماعيةالاجاط؟فىظيمالى،الافات

؟اوحدها((الصرمادد!اتطبقوينللفوارقلتخفيفتهرالمسوالج!د،يخاوقوالانظمة!ع
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ولا..اًيالرفيءالة،ممنكلعلىونالافأ!ر-ع؟.نالرطاظرخيصة.عالخا3ذاعنالتعبير
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تجضيى1الؤءلتفىفىا!ماافسثعلم

للناس-سيعلماورودافي"اللأونانتت،نحيناطياةكةحرغلىرمر!ح!-وازيدوررأسمالي

بينةاسهاالففلتاقبعد-دوىءة!ايدلمهامدةجثاثبواوإن،شيمداًبحه-دتب:!افي"للصهاد،علىالىدالى4!دزلاهةاحن%بر.دو

الىاطاصأايبيئاتجدرانبينواباةعناء.يدةاالرمبنةصا؟دجدراظابرعباتاهـر،عنهايصدروما،اليومكاا-؟اًرقيمةةان،لإف"نالعم

.شمعوبلااداةواهماآمو%عكانتوالياطدوددعداء-لىشدناوددناا؟،و،م!رفيا)عربةةونالم-يماولا،ز،هوءيعر
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...ر!،العووالوحدةالدئدفاعا.لاو5سدأالىويئالعراك9عنالد"عاوهـلمةوكل،ادالصءو،اليومضاركاا؟دركانخيرأاونحب
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قىمةمنالصاميةجات.اللمالضالادبيسهـتدرعنلالرارل)ثرفيمامدىءصاءاإلا.ئدملاميو،؟يةا"رامياالقوصا،4النخدماضاعمتزحين

قي.للعرياالممهمللضارفالنثودا):طجرخطضطكليسهايبراتنعمسيولاقياص"؟ا:-أنفا

ناظرال!ةمنكآنواندرعحاسما!ير.تعالىيماالمشلنتهولم1.س

"بالا-ممندرجاهعأاتارإلقرالجامعاتمجل!داًييدعلىالأمريسنةر

هـرهافىاك.الآدابأبمعهليللعاميكالاباتج،اكعيالادباشئدره:أت--:ا؟

والباغة-ينمحهدالدكتورلاعترافاتاططايآال!اغةديخا.اضحمصص

لاالمص!لةانكا،ا؟ىالاهوالعزينعبدالد!وولدفاعالدقبقةميماالعل-

وني!3لنقبا!منصحتقدا؟ا-"اناذ،الا.لىللمرةللباءعة)ءرشالنقاشرجاه،الآداب*لمراسل

،وقدمتاهرجصتيروالدكترلملمائلهاالصاطةلرصوءاتالموصناشالادب

،الاندرىارجل،و،لبلةللف*عنرسائلهـالفعلالجامص"الىالجاءعةفيمعوكة

متأظو،ببرسللظاهر،و"ليزءدالهلإا..،ءاثبقينمإصمضبنويةحندرا.لاصامصةفيالحلىثثالأدبأستاذش-ينءدةور3لداقدم

الث!الادبحولبقاتمسا/الذاتمحندريةالاس-اءع"اقئ-ذت"الذيارالكربرسدةفيهيهاءمالاغلىالجامعاتمجلمنالطريرأ)5

الثمميبئاافىفيكد؟؟رالثعيوالادبالعاميةالل؟جماتيس)لمتدرأخيراًحف!ريةالاسجامعا

ملاحالىصاملكاعرا)ثعيا!ئعرامنديواناسم...،سلامكاثلمةعلىعنية"..رةمجهل--لمينالد!نورفد.هالذييرالنةر.كان.الاداب

.ةءياالمهب،الفحركادارههباضير؟اثنالديضعذاصدروقد،جاهينتبهفتوار،يأ0العاجات81واافلعيالادبلفلاهالجاءمأاتخطولالذيبارفى4ال

افة8لكعلى""ةمدوعيفاو.ا)فيوا!نافييدةقر.ظامرةانالدةوويمثلالى.-ى.ارللةرهذاانفي1أضير-دزتضموصوعيةب"يريراتء.رى

عدهابقومالقغةاميل"ىاثمعبيةص؟اغةفيقياربهعنيعبرانيرةالموالبصيرةللما:قتإ-مح،والاسلاءيوالف!رالديئالى..ىءبالتاليومو،/العر1ا(غ

احدكلي)الثمعرال:عبيرمنلولأنا)ثع!داشاوفي،ال.امةالوقياط.اةلتللما:4هذهلنةاس"بدرءثمححينالجأ.عىمحيرالنفىءرفيبالتازيراعامأا

الا!نياتواويلاوافىينعثلوالذيكاتبهفير!رلاالذعياولعيا:ىيراالجاكلعاتمجلمسأحالوقد.صسينادصوريرىكالهقيمةلاالذيأدبماو

الشعبيةاليئاتاويةالقرلجاةظفة21الاجماعيةالناسباتفيافائعة؟الثع.ائا5رةا11(بجامعاالآدابكليةالىصسينالدصوربقريررةا)140في

الممتقداتنقكلمفجفييئمريالثفالتعبيرمناللجتع.هطا،ادينتاافيالاموانيليدمعبالعتاينالد-تبضردبدالستنيرئبجمخحداسافظتيااالىاءالىد

بةافتلفىةالثعببيئاتفي!عي!ئىالئواطرافاتاطف.الووالنقاليدالجامعةالىيرهالاموازنيدقوالد-لنوروقدم.فيهألهر.يرثدم!يرالةلهرمذا

الذيالرنذللاموالشبادبفيالثريالنعبيرمنالأ!رواللىنبينالاسا-ء"الفروقف؟ييينأخذهادئاًموشوعيأعرضأللقض!ةفمرف!

ئماركواثععببور-قمؤلفووشاكالماضيالقرنفمنذ،لفمئرلهفسعدانيةصووةفىالوقوفونقبيطورينالدراسةوا-!اعهبالواقعالاعتراف

معالطويلةاحه3فيالمرصي!بالقوهـأالانبعا!تعنالتبيوفىانينو4للحركابينقالزبوضوحبينثم،الاسلام!والفكرالديئتد

لعوقكانتالئالةوىمنذلدوغ!رصاعالاقطوايوالسرلمسنعمراهـافعالييةلللةوالقوا.لينوحركاالعاصرواقمنا"ايئضعالئيةاللهو

صيدأف!غطاً.عليهتضضط.كانثبلى،وا):حضرالتقدمبيلفي.انه!ولفةيةاللافي--كانتلل:،ضةوع!رطىالرسال"،ورفياوروبافياقعار

ارادتلا3و،حربشهتكلىلمنعةالمطوأزمات!اكهاممارفيفلتطحنهظالاً.واطامةللملاءافةتعنلم:.بةاغاتمحلهاوحل؟ينيةاللإمانثثمساهدة

تجامهاو!يعاموالهاتسنثعران-مئلأ-الانجليزل!،الامبراطورية،داثىأ"وكةامرأمذبةفياطا-مالاصت!مافي-أنوالاهالد!وروبين
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1!ض!الؤطررفىالقسافىالنممماكل

15فيصاو.ىالةمحإلسنأجغومعزفسهفيلدلىوالتيالعذبةحالفراغن-اتالةوم-"اطهـإتاح.وصاالذيئلاء"ؤمنو.رةمي-ون"مضمواقاسوفي"!

يزاقسعل*لهثغني-5لىا..ط:بةالير"ا!رلالأرضر!ةح"على؟:سحدانوقادلماطازعبيرأالطعببلضةء:،1واو!برزقدمهاوحركه!انصلمفى.،.

وطأةتحتإلز5-!ادإقمحواإةتكسةانهاحزإلهيةقثم.."الدهببئوب4ورهالةديماللهصد:ية8الحفمقضايلحواط)جم:!همعلىوعملاسالن!

يشمجنكاالة.حلهة.غئء.-تثاعي،لااالحياةاباصعلروهلاوالغئباالىر.5!ا:وز-ىاوبيرم(أىارةدوا)كأوع

الم!نعب-!اوةاثضاًاعووهو..كاحينالفلإزيالقمح.،.-.الدهبلاهمؤومح.هحدادادفؤ:ا-مهلبنانياصل.نشاباخيراًثم..

عميقاً:عيأموضووع.أبه.اع..دالمةةر-تدالوملال،1وض.نطيرالحبزبالقوىة-رزااضاد3ؤويالشعب)غ"الىيثيرعمهـقصوت"خاككان

وخلواغ!ء8،لنأ1إء4لمداونينوالقواعلصاىقوتضغعلهح.داولما!لعاةا-هـى1أ(حياانةاقوزاًحيااز.جح،"وتهولامحامنءظ،ائقدمثميةاتعا

ا:كاةا5-ذهويرتصامامقتلااستنيراالشاعرولكن..الحةانمن.ءعبيرا)ةءلى-الجديردةالم!ياغة."امنىالىلاثارةاغلىقاًدرةزظلا?12و

م-ن4دلمااكت،1حرحبو!اماكل4ب-يطب،وعزرفي-جلإلو-سبسةة-5!رااددليورن!عوضيسلوورلد!ةاتصو"والعه.بئتللصذ)رو

نا"بالذىيغرالظمعيمةا!زلتلامنإقتجمة!اهاريصوثم،لاتزةما01لاندزوبلو:اسمقىت7491

إلطثب:تلالمشاطنإواامذأ!ام-اان:ب-:ظةلىة3فيث.فيوالذينصةههفيالثعيلل*.!يرالوانمناثثالونالىذاروبعدالاتارةمنبدلا

"نمرهوأرةالحضت.ةوان،وأملوسلإماًمنفيايى؟شوانث"ىوقد،اك:إةأ0.1اغازفيالاذاءةعديهزعةمدالذىاللونو5ذل!،الثعر

،.:خلفةح-ارة---حق،ملئلط!ارةفا.اط!ينالمولاءؤ5ا!ةا0تلا4ئما؟دىلاالقل)ثع.يلأالاءنياتن-ءتبوالذيئلصيترف!قامنط:،"اغةالاذخاقت

ووه05هاقى!يقفيا-اء"واالدةاعةيإ"د.""-4حضارةعلي،مئة.ىإواتيالقةلل.مالة:ء"يم4العنوا)بءدوالكذب".الالاففه،1قىسانيجهدك

نو:حورويرلم"ونون.فيحءونهما:مج-.عهفيالشبابماتبرأزاثضأاعو!اتشولمالقيطفةوالهامةالساةالفصلرول.دلاظ!الجماعالثعىللش.ر؟:لها

؟ة،ةامةازعنعبير،ة:ا!وسالااليصذلكوكل..ناس-وا-اونيدولون1ااهذثماتجداتا"ضاًمجهدكلاكا،"فلحرواصاةاعالاصكاذيبأ

نأيرةبغىال!ا)ةةطة.لكلىاوصذح؟صاانعلىءدلفءةحربعهيرهوويالث.رال،عبيرنلواامنفيا)ةانالوابرهث"مكزلذياعىلوانعال؟ءدلثا)ها

ء-نزفصهعلىضأءبالقاوءادثأؤةسهعلىلقضاءبامار"ـاازتوة:هبفظلتب!اربالفياشكلايعتطولءاوكانلذيانالاو5ذا00الثعى

ئ.ةاال+حوبالىلككذاع.عروالثا-ر.ث"وومفكر.قيااتتيريقصارلاءراهوكاطةمضة.ومةمهز:"رايدةوث"ةماوذ"نل،1لاةشحا.م-ننيرة

عالمرق"ال:ي،الاو.كاارو!انها..ؤلفاوالتالاسىةبها؟لمتزجالتىأ.:مد.الاذاع"اذيالثالهأنإإو1عذافييتصح.ءالجمماغيالثعياك.رفي

رااسةمراطس-يسفيأصامدةا"ـ8الصوإةاً.ـى"ابالحواةزمصوفيالصهاديئ،الث.بلغ"فيص.ا?هداتمفوبهتتمكزالذيالةئاصدقاعدم:اذن

-.هكا،روفيا-اكلةالىاعمقفى.بىعو!التاطءاةردورواعهوو.بةالح"اةحس"عميقاس"درئمم51وادرسوالذيئ.لاءؤ5ر،إبعفيالذؤالوعىوعدم

وانلافانا)حصافىللدورةمذ.اتءاهنتكلانثدويريدركوهور4الشتخدقطفةعا-21ةدفةجارببالةء!اهم،-ة-،1الدرا-9مذ.صارت

0!دهرا)ة،1مابما!بءرةث!:هماء"؟يىلراكةهاحرنتكوء-ب!-لتحواعةالم:!ايونهم9اشهعوالةاستجاربعلى!،والذياك.ي

طةا)4-اوئيةل-إقا.1لام:صأصىبالءاادالامهتعفنصو"الوعيذا5ئإتةىفيا)-جينةوجداناضهماغلالئ!ايمعلىقدرةوصاءورطيبةكنرانطاليأ

،انالهة!رلنمذ...ءيا؟اا)فيالش،رن5الختاة،النةمئمىخ!او"زرفيوتبىقيمة.هةاككاناا!وس-الشديردالقا-ىلا-تثاعىاحباالاضصار

لدظ.القيبزجاربوالفيالشعبالتراثساةمراوع:صاسةوالدرلوعواءةمرر3نذارو!-بناءزة-5الصوتلبمامنيا-شمدةاالق.م"فاكاانيالاتا

..ئةالحدث"ا)ثكافيك"أحرفىطيبةةهرظا-اه،نصلاحانديومننبعلاأقللو-د.4بالفلها-"مةلااكعبيةزي!ااغان،ةذلكعلىشال"-لكومدام

برالاة"-أدةوإروعىعن-يالشعرال:ع.يرخصأ؟مىة"،1كزتترةظاهرطاقةفيمكركزةإ:اسالدىنيالاتا!ذهةيةاط؟مةوال!،ىالحةيقالثعي

د-.لااير"3يردا)تجراطلإةاتكلتجنبا55لىف،كبررتجا.اهووء..الش.بةرة!ةلراالةتاةهذهأن-ش5،1لماضماصوومهدنافخيمةاتيةللصوككومام

ضن؟صإطأ%ءددخذياًجاًز-اادةدمانعإ-بصااًدرقام:عحناًاًعريثافيموا..!ازبدورت.ة-،لدتوومنهجت-والذي.للريفبدأابمنيلا

عنوراءهالىثصللحكماثقالصاواةة-5يم،دو،العامكطالادبالا*آجةاصراال"اصفيالها)ه"-ماع"ةالاصاد-وباتاختعاةتها)قد،اعماقه

...لاز:-اجامذاصهوفيم.لة"زالتماال"كطالحد-ء،الوسائا-يقعارلاميب"الار5للط!؟عن؟اءاًبعيدةفياغا"لتضيا!ما)عو.ن15وغير

.حاءصاوينماوالىغةاكالاذ"اكع!يعارةالةعمقمنا!اطالثالثاال،ونمذامناءاني...كلىوم

ءسيحةوؤعقيباتراخهاررسالذيالة:-انوعيمناطافيو،الالافعنواءدهاوبساطتها

اللجنةبعمل"4ال-يماؤ9فاالثقكابنااسمقىتلجنهةهرالقافيتألفت5ير"االاغانيلهذ.كانلماض"صومعدنولولاه.لهشغفياندواراحبها.الشعب

.هي،هذءالحفيمنلىلاولالحلمقةوفدصدرت.الى"!اعنيةدوركتبثوغلى.حقيص،قيمة

وللبعب،يماالساسم،قىتل-ورج-ادوال-يمالىالناقد/عن-ممترك:"بفيطورةمة"مض:"زقطة)ههـ:ا!هينءاصلإحجفيرالالوانمذهبين

مذهفىث!درما3،كيةاششالاحلهلمرافييةابرلل-يماةمخ-ءس،دراسر05نواغوةونفةصافيإهاذياالدونامذ،الث.ىللث"رمنالثانياللون

ترصك!وقد،بلنشا:ارلي*عنرةسهسادولءورجةاب3إضأاالسلسلةحدالىواع%امينفصلاحء.ءمهحيام!متجاربعقللشعب؟غةغبروا

نيهالتاه-لالقادرعبدالاستاذبيةا)ءرالىئناحتاالمارةلهفيننى،الفلاحقعرفيشوعيا-اوالعقبرفانه،5اقإودبره
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1!ضبيالؤءلىفىالنههت!اعل!ا!مافى

دومحهللا-ناذ%دإدةةصصية"بروعالذهيالكخابفيبر:اًفريصدر"

!سصماهـابةالححيمالاستاذتونجق،1ملد.بيرءو"نرضوا!خةكااسمفتءدنىا)

جدبردادأأكانااويلمعدارزواالاستاذوفلم"راألادبيللةافدإصدر"

وللنحتللوسمالعراقيالعوضفيملاتقلعنءعؤودةجديدة4دراسبرفياومنال:ةدير،ته-ادرامن"عبروعلىيبتو

،مهـوالافيالعرالفن-أدراولحااذاءارازفلريلةتا0لاولعل.اد.اغييروستلا-:(ذا،1ك"ط!ثإ"ةصة-را،ةلمىردل!ة!ة

.51ث+رمنالجدإداررليعااومارلهيئلل:+ريلازتاجاك"حرأشطت"

وازد،د،فىرامااكيرةيدتؤو.لاخيرةاا)-:ينفيادلامتداوبةباط:و؟ته!دللثمامر((ير،:ا)فرزىغاأ،انيرودربصدواطركةتاًبدوقد.بالشبا

ناير-:مليعلامللمتأاانغر.اشحاًوتاًييدأةهرالظامذهرضينعاالعددحتالكلفيالنعا-اقا-ع،وير،اندحركهانالديروأذ5لمارأوقد،يرالةهـ:و

منلنقمانةثلاداحاعلىفيةداًهاطل"اوكايا.م"دليلاطعح!8ار!عاقماابرقح،دانال-ومنئدة!ا،انديرواياممنذكذ)كوسد،يئلممراابرلإت.و

لةصلناصدورالىعد،ةحن05

وا)-بدسلميمءدشوموالررععامدالتادرىحومالمر-:ميم"للثلهلمدرسةا.اط-نالصلماجءنالردعبص.لي:!ارهالننه4داا)سويئلإشاعر

نينالةنامنوافرعددتهلمجاءلىمإقواليومفيدهةااس!،!د.افىلصاأ.و4الىالحا.!وراصايدصلإحعراكاإنديروتبيروفيأ1ث،رر!درو

،اسالمياةاستلهم.ا،للفنفيثة4اطدالمدااتلتهاااستحاخالذاة؟هيتوجالقي،)ررالمدلىشق!هدهرا-"اعلى:هرهاممنمجموعه

..-سرر.رو.ك!،-أ-لالاإمدرو.لمعاالالهذاكاًماىرخلااالغيايةىالقوا!بداًننسلاأ

الاساليب.تللاتلالمناهـحروااط؟ةنعنيتر؟واوبا)و

ء"دم:هكةبوقدلع:آبلليف.زلإصاعر"فىرلااعهيرل!ناودير3الثا"ذ
الثءلغنواشعن:حثلمفلقان!أءدالفنانينلاءمؤاعمالفيوالتأملي

نصةا:سقنينالةنالىحاتفيذلدن!سكا،!اضلرهالذيالمضمونواندرو-وة14الوفي-الىق:نةسفييصدرو.ر!ةد"هدةور3الد

اد!بوالفةان،لا.مؤغنويخرج،سليملورلايدةوالاثليضلىاواسماعيل."افرالافا:نالعلشانء:وتح!ثفأرسالديئءىزكطداا)-والشاعر

هـالاتا،+شفيتبدغ،يديةقيريةبحرالدمذاتءنيرءحثالذي!ىايمةع4اوانكاالقرجديدأعنكتاةأاللهخد!ا-دءدرمةالدكيءدم

.لمنو-طالثقفا.لهتناربتطعلا-دأ.ظتورةالدكلاءازوالقيا)ةقديةك"لا-رادامتد:ابوالك"زيلأز-اا

*اليدءا:متنافرتةعابينبينأ-ذبذبالفنازيخالاهمؤاداتاستم!انميمفيوهـنارثتاالى13ةهي:جهال:ىويةالفكر-وا)5أبدمةذاللة

ا)ةنل:دزكاو،اططبةاحةا!روايةا)"ةووبالنةاءيتميزللذ!يفي"ثرالفن:اتالجزوا)غ.كيا)ةفءيرفيفا-رالذيالدتنيكرالةفيلاز-انواأبر:هع

.بمعط!يامهات!مكلوامدتالق-الا-صعلىؤ-باافراالمدرسة-بيالنرا!تمعلماالاز-انوشعء-لى-ةتماك:يرأوال:ي!اةرورقلاالبى

اغلبفيتحعللالان!االفربم.اهدفيلدراستمأاستئنافت:برا)-ءب.لهذا.اءالموا

.الامادغردد)ةء:"لىعنالازف!امروحاطالات

وصط-ايثطدا!اترالاسلوباتخذتافيدقراتدرمءاكهناناغيرت.1151511511515511ه115155115اااهااها"اااهاهاا"اا118.11011011011011011011011011.110110110إا1.11.118118110110ت118ء

!3؟ص---=-بدمشقوالةضللطباعةالاديبدارعن-دلثاًصدرح

---3.ء.--.--.3+--،.بر-،بر،-!--لا-جع!ى!س--..*ءكأ---(8491أا،هـسمعتا!

؟---..شم!صؤ:"--كا--"-كينصر!-..خ-يز!ءبميز-جئبن-33؟ظ--!3-.-تء

*بر!ح--!!جمي!بزشء"-ء--:---.-،:--بزخ-----..---ءد-خ!قي+!ب!ء-"-!ير---،-.ح-ص!ء!"--ت

بر؟-؟-!3-!!بمعح!خ؟ظ2!!!--."س-ع!،لأ!-ح.!!---!-؟:-!-.--؟؟ول-ءة3-لابر-لائرتالر"يمعبدءعترجمة-اردـيلجورجتارفت -*.،-لا-.ل!-:-3،نجحو-!كا-"..لأ--!--.-فييم--------كا-----علم--6،خاس:ء-.--ءخ--------بز!لا:*-؟في7-ء

-!.ء-.دد!ر،-ةير--!."

!-.ء--3.7سءخ!----ح!-سج-كا!ءش!!--لاة،؟!بممخئهس!لأ!؟ل!!بمى!!ئج.-بمءا--.-لمت

كا---*.*ء.!-!بن!،،.ىإض-!---.---ص!3ث!!!خئز!زرة-غ3!!بر+.-م-..

--لمنج-.،-؟؟--.-إكالأت،891عامهـيللمح!جاةء--ره)طره

،---؟ص--!-.س--ء-س+اطحانه-فالح-ء.المالح

س2س---و"صو!ب-=

.-.-.س--ص."*سس!ص.لا-6لا......-ت-لالطشوعاتا"درج:سكهمناطلبه--

3+3"!ؤتخبئ؟شءيز"زر2نر،-

3--؟*لمجئ!-د*-:.----..!--

!---..؟ط-فيير؟د!حم!!س-*بم.لا-3ت!"العرالبلاد"!:اتةالمكج-عوهر

نصنقلفل،فياتراةهت5ء.ء.ء???.?5?.???*5ء-

727ا.ـاء155151151511111511511511(1111111اء111115115151111111111111115511(لأاهاه01ء11118



1!سرريىالؤطىفىا!همافىا!ثطكل

ناياالفناانتاجفيمن:لااقيالعرالةنمظاهر!عفىمذهكلائفيلتتةاوا.-مبخج،ا.ن!ن؟قفاالةنانقدم،ف؟تجهإتمحل.ةةةيةتجياربعن!خعبنر

ينانقدو.سليمزارولو،ء"لياكلءاس!او،سلثمد!واو،من-ئقفانهاالحكابيكانهالوولمضالما،1فيمل،تهالىحبدتنقد،دلمتةرا!الثفبخ،لطا

:ذ.53ع!ةاقااهـاًالكززلروأفعا!نماا،نياالب+ف!تاساذرم،1بايرقوماذف"و0صىاطارالجفاهوزةسهبيناشالداعالصركعل

اقصد.ماانغيرأاللبن؟زع"عباءةئثيك.نالحقافيا).رالفنان.اف.ةالهرويةالكرا-حنة-د)دةبرصبغذلل!منيئرج،للوءوه3ميرة

فيالثءلليحثفا.ا)بحتالديئامثءىيدلتحدلاهذطوقفيتلردلا5:اصو.روم.ةل!اسةلدرامذ..نيئرجويالهرا-واطبيدوساذ.مو

الىدىير-ؤانن!3لا،.ةهةانيةالذيبالمجتعوعلإقئ،!اءهونلموامن..الءتءقةافيةال"ر-ما"الابالوانمنء:لمهمة؟"حياتواوفاعو-مات

14قايركإنلماذا1اةطقا!"ةجتاءوالشقواططبك!شواطإثنةاتإ:عبيراو.ني.رأسوااةنإاراارإاأعإ

يةادلماالعلإةاتاسةدرءلىتتميزلإشهـا،لفةالىاتهعا!و.وزكهضى3ة،ال:-!يةزهحالورواا.ارمفي
،؟ء-ب!-!!!يرسإإ-!

*-.-..7-لمإ،لم!!+أ3ث!زو!؟لام.+لا7كا،،الة:-ةا!و!قإلان،لي"مإاال:ع-يرفيالمةرطةب!-ا-4:،1؟تاز؟،فا؟قالةنارإعإم"الئرسسةالىببلاتة

-.0007!+!3سأ!!هم!".!3+ءربةالاةيق8اطفي).بتال-!ااسإح."،1.كأاؤ،يةالاز:و"البثرةفيا)شةالحتاةئدفقعنالرلط

-د".لمي!ب!م!-..ألأ،م.كأ،!+.-؟-أفيويع!بشكا!ربطتريةفكار.خايئالداحت،1فر،النةسمنأةثل

(ول(.!،الم7؟.+نمس-/ث7سإ!في-م-؟د!وهى،ابر:معذللميإإ-ان3ثفوالص!3،النإ-ددبذورنبأنإ،ك!ءليثالحدافيال"رالفنقياهاتاان

ألمإ؟--إ+ء-،!كأ!لإيرآلمأ:طي!ط!!جنئشخاإ-لمإ-.لهرالثعالقصدةبةةجر3لكلذأفكارملىة-13يرشمماو،لادمءةاال--نةو"-ال-ولارشايرخ)تارطقالبا

أخبرسص-:!لأ؟-.مم!ع!كا!+-ا-؟""2.:6ط.اةبلالباعرلارةعالان،دان،1رأنولم"كاالقثرةفيالملإئم-13و-ما-و-دت،مةثبلية

!+-""؟!-؟*قيني،س7؟!كبحع!،1!0اةباررارةةانالؤفعاإشب"عد.ةاي"عذرعديدقعراملالىء4الح،فييرجعوهذا.الاعماقلماجذورها

،4"-لملى!إ+*!/،.،!.-12-(+؟"،

لىئجتررض!كأ"-أ!+؟برسزر!؟.-(---51+كا-+لا!!بج!!!؟ص!13.عنباويرت-ااذف!ما.اث!أفي3"اشتراق"9!العا!لاا0!لمةالعا!لى"ال.كأ.ممقف!حهاشرافيلافاشةا

لا2؟3حبم.!+-!/7!-.%ب*مولص+جم!ملأتطا،+.-عنكايمللا،لااص.حة:8!أبأوقيانلفلفيمالعا..قيلملاا-طشحةاور!ورة،ترسم،لينا!ةةلملاه.ؤلعماا

"!حسإ.أ-/.ءا!"!!.إ2سإد!-ك!.وإماكلإت؟انألالىاز!ا-.ح،ررإبار"مدرسزدقأسلراتصوبتتصلادقهرإ،اىإلل+ر
3!إ"ولا-لأ،!"إم،حمغخ.!،؟إ،؟غ

ول-تم4--لآ!!إ--،ء؟أبه!؟!أ!في!!ول!لم!باعثاو،رقوالمللاملدافعاغإبفيثأتلمالي-ثهذااررغم،هـةةردخاصمحليطادععنا)بحث

!إ!ا!!...،*-..7*!4.بر.اة.:.-.ء-...+.73!بما؟ءدملا"2حاةرإالالمعلى.لمه"العاوحاشإللاا-اعافيتد-للابرصإورالاالاحيإالى

،؟.؟سإ،:؟+!+؟؟با"إ"؟؟3لمانفيد،لمض.ونلولالشحمنف:ان.ناًاقصإموفيلالقوتحدداذ.نحن

+و!-د؟حيبزءأ"ط!:01:؟ث!ه00*-.!+رحاتملا!ةقلالىوة.ل

-ت!لألأ.ول:!القاسليملورنانةالهتااطهـثة،الئاتاة:ارفياال.لإتةذه5زةحددو.اعماإمدينكة.صعشعلاقةهفاك

ب-3:!!؟-ء-..(/؟عان؟كإنلا،3،ذءعلإقةانالا.حيامإام8.واقفيرتحإذونوم.نها3لىيتإ

سا:م)رإيهق،اط:درءارجأمعث!الىإو-فى)بحثالىفء،-ا

يافر511الش+-حهو،كارمعف"بلآنجبصا!13خراعنزفصلادامتءالدر-.،الةللصبرصفةقىمل

-ء*.!+-ولخ..نود"عإوض.واسةدراا-"ادرلمنعذرا.نصإر"-ببولهذا.م-ء.دهإ

!س!!لم-!+س-!..لملأحو؟ولض!ي.!،*-ا!مم!لج!،!+.،زهوباقر.توفماءتثل!بةمدالجالمدرسىايدال-جد-ملاءافيارقوع

+دسإ-+!سإلا!لحكر!!اأ!لإ:خلعرإتايإل!لىةحرالىلةاًلابد،ير"الفكإراءصام-5.نلس"محتالة-ئ"رمللفوشبانذوان

لم،بم+في!ولول.-س!-372.،+-3برسخسولحب!س!نتكآ-دلثإ:ا)ة:تجةمإذ.لىا،رإلاساا1.ذعلىو.قيفءرللةلوبرائلةالقاقإالةفلود*دثمن،هـ:اقد

+كاء-"اس!-!جممس.آوس!إ-يرغيرفدرأإكز-:2!الور!صابئيةفو"((ةالفحر،،هذ.ئ؟.يئالىليةهطريشقلمعاصراالةةالىأ"بى

كف!ا-نضكلئأء-*-بخ!-

-ثسإ!/-".!!هـ!(سإسإ

!كا!ء!.-؟س-"كا!هال.ميق.قإصاصالرلوانالابةنالة:،نا-تطاعل3ة،ق؟ا!منالازباعىالة-انعادجثااريإصبقلمولونية

.ة!لا--!-س:.تمد.؟-/اتعإ؟-"ال"و0داوال-وعإققاراعا-تعأءلو؟ليبإ"اطدرهتيارحإلإلإمنيإرافاعإقإقارإافيالءر

ا!إ.3+صم+.!\!2س-.فياعراللجوبااسهاحسلا؟ل!عزل(ىدتواودالةرالش!لبيننزاإتوا

1!سإحما؟يرأ.-سإثبما-!-فينمي"زعبيردأوحد،وإلصرلادنفراعلىادأةةكليرتإجأفيالب-:الىدنا-)ولاةفاعرمإذ.اسةدرارإ

3؟أ!.-.!-سدوكاي..وا!!م!:اتموفيماتحالجهالىمتمدءاومذا

!ط!!!!!س!-!يرخترلىعتوء3ةد-ليا-ةإررالا-اسجمةاطماوطب.ضاضعانأ!المقاذا5صدرفيثحاول

-،بم!ب-.و.-..!7،ال:رةءةزالكةومنصغيرلىاير-قالطرلىله!ااظو،لاراجد!اافيغير،افىامراالةنغنعجلى

ا!".+م!ء---ه-!!؟!-افهر!-في/.!.غردةة-انأي3،ا-تف،زالازنق"لةمذاس"يليتء:نفماصعوبةار،المارضينلوح:تبإعضاسهدر

!ظفي-.تلمدهة:ةمدرط"اسالدرافقالتأقدأمامزةسحلا،ىاخرالىفإنبةلوحة.نيعةرال

-كا--.-007لا!.ثه!ح!!بهملمؤاءوز-،قترثةضلاجممخءلاطر!رواواللهصاتاذ.5اصعانآشتفقدذللاومع.الببعةيةللفة

؟---بملمحمغ-!017+شءأ..+:.ءينمروروصهكل-ةةلظلا.نرة-ىفيهكةترةا،مخإمىبثكل،اسجلوان،الورق

"---أ!كل!!!؟"ءأ"ء...لا+7+خلةتارلوجةنازنةلورالة!ا،زةصي،يةورةبصلموضوعامذابحثالىداعوانعلى،قةمسراشواهاو

سلإمنلرللو"ا)-وقمنزءودأةأءو،،.زكإيزر"اوهىسنيمادجو.دإاخرس"هإ.نلفي
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1!رريىألؤظرر!!أ.ممفى-م:.الشفثما!أ

15افض!راهـ،وكةمدرعملإاتنتيجةلى5ام!يثدءراهيألهالم؟18ز!ع،ا)-وقمنذ-+وةامراو،س!وياتفر):حاتهارفيا)فوزذا5:بمنتاسجلت

الفنىالنقدمخةبرفيءةران؟ءنلااباًءوز-مالمبمذه3ملحةامئمةاق(ةبص(*)ليينهـتةاص؟آوسطأثعتبرؤالوروصور.!اللةبابعلىو)

م!خصس6اطدفي-ةاللوعنايدوينانالنقادءلىباتف،داولذ،.-!ولةالفتانلدىلمدبئ"!د:ارزولوالتأ"ة!ذا)وح-نةائقنالفناماتلو

وا)تهـهـيما"2اغلىاللدرةالناسيل"موااننينالظءلىوداتسلمانركى!؟كالازر-عراقى،لدطقىاد،حسعةإ؟د.-اعمادمح!و
ع.-ر-بةبروحوبةلى

.نتاحامنإديهمابينأهفيعوا1الا-تجاب؟وطع14الاتذالثههـ:أالاءافياذزهززناول!اورهسر9بر-مهلوراء2،.ناولها

بارير!فيهووحثيرهاتفنجدا!اع:لالش:تليالتانفيازاتاالىتوداندف.الالرللء15تربىلمالىنألاوبراذلكالى"!إءزو!ءيةا)عار

.ـ0للث!عوراتذةه3مثارعلىاذبء"ـ5يحملنا،الملىماديللهندالجوعنثقلم-نارفركاهم!االسطحيلمثاهداءشفيددتوهحذا،قيةالشر

فيسوق*؟-سمالىير*مدادف"و.اثرقالنوراثيالوحدالانجذا!ذا*ت

..قدالمهالحديرثتهكالت!علىن.تمد!ديدة!ونات!متالىالواة"يالأموهتج

زكلال*.رةقمىء4لىايفي"اساسهكقيمةالضوهاتدريه.للا((رةداد

ا!-ادمعلىي!عانفي-!لاالاشخام!رسمالىيهمداذ.وهوالض،وبدردمن!ملنا(يلع.وتاطةال)!ةهلىفيكل!الحريرعإ:وزاان

لون-ير-و،ف.إتلحورا!مؤ.سرثحيروانو،بغةاداطلاليا10ادمرالذى9(.-طابهاسلمولمأملعلى

..ا!روآ!اف!اراا،انبا503و!والاساليبعلى،"5حرج:-ى6.فى!!".-د!3!++"ءد-3-.!+ص!لم!.-:نيكأ*!بمفينيلالأ-،!:7

".خ.،-7.!نن!؟!بم+خ!:3--سلا:-؟لا؟؟*زر"بزا3-لأنر!لالأخ-:3فيفي*!زر؟ش-ان،و!اوقلهبرءدادعلروا-تحضارائه.اهدتوصل4-دة.دبدلة6ال--.،ء-!دلإفيء----فيدخ*--ح-3-.

-!لأ،؟-لا!!!؟!-فى*-لالأ.--ء-،كا-لأ*3--6*3.زر؟اخلو-:"ليا!ثدبتاممدلمدودلروغبرل4لبالحديرثالامهيوب-؟-3؟.قي،؟!حن!..-!عى.-.م.!-سه!ى
!ترلإلم+لا-ة---."---س!-زرإ*3!:.*خ-في-- .9!.--33ء-زر-+حي!--!.ث!

-.ء-؟،رز!-ء*خ-جححح!-*لأ-.-ئهالواو،-9لعلقلا"طماوصك!ى-لا-حمه؟*-"خ-13؟كاقيبم33؟.س؟ل!لىلا-؟د.-و؟!؟،؟لأ،!-

-ة--7بميه!دح----إ-.-ءص7305+ا--ع-خء---"،+ير:نرء--ما*ع-!ءكا؟3!!؟

!-!!3-*!---عدلإ*.!3!-لا-فماانالةةدل4فلقد،با!ح،الرلممتازةا،01ةفحراد!!ةالياردةولنه!!ه!ه!ع،لم!س،/ع+قي

--+!*-؟!ئميفى،؟-!ص!ء-*؟.رز!.--ع!و،ملحوضااًليدااللوهعةمدههـفاء5كثض!حم!ة-ء+!7!ء.!حث!يم--!لا!جء9كأ!+عجع!بر؟-ك!حغ+لأ،!؟!ةبخ-س!!كاكح!و+1،*ع3-بم!-نمتي

--------.-؟!ك!خح!3*-3-كا:-ح.،يههوبهفياطد1،الثع!ليههءاح!لىحدص.ء*فيش!مجح!كا3.!م!لا؟؟-بن*ح!حو*خ-!طب-عير-لح3؟!!.!!يكا

--سءلا؟؟؟!-؟-ءش!الاشس؟-،--..-+-!..-لى!ئم؟!؟كا!4---.نن.ض؟!3-؟-!كغجئمتحتي-رز!+!ىح+.؟!

:--حنم؟؟لا-.!37ء--2..د*فلم!ص-!،-ثقلاعمارئهلمارلىسالثاهدانه!صصل!الازطنبئ5ي؟!روجووفيتم-3-د.3؟!-!!!غ27*لإواجم!؟
..---ببم*لىلى*-.صعلحيم-؟!!!.!وقي3:!!

لا3!ئجفيدفيلإ"؟*3--ين،عكأ*؟رر!-وليث"وص13ملاو5،3ذةوهمحهوساً.سطلمفيالهبط"ا--++!؟*ع.-ىلأ"-2لا!؟"لأ!+لأ-لأ3"

.،--لأ!،ير!--يرض-7!-قي.-!ء؟9-!ء-

دء،س!-ع"ل!ءلا*س!.ع---.6.ء!.--.-*ةس-+.-برءىء3.--!ء،بم؟ر-!--،!خ!:ع3!ردصل!!

-؟لأءكا-حأ*-تحملمافداحةعنةويلىبيودلسهان-وادالف،،ثولمالاد*----أ.،كأ!2!!!-*!!،في3-بهم

.؟.،كأ،-بم!حم!-..!.المناعا-لداسمنمشمد"ناطدلثةوة:هبعل-"ظ!-بم!-+.3!-"!لا"زوو!زو*!.ش.في،!خ!.-؟-إ !.ة:ؤ-،-؟ء،--!-!ء--.-.!ح!م!.(قيء+كا!+.-"+-ور؟كا.

!خ-ظ!سرلعر--!ع!-*ثهخغخعرر*

6!ك!في:؟ة3-كا-!خ*كأ؟-:-!؟.

-.زر"-ص!بم!2.--.-خرز"!!!-!"،كأكنيغ9-،الىقىودناالموذبمهذااس9درانير"،بشرئةسكلالىحيال!ح"يبء3-د-.في.لاع2ى3.؟!--.-"-إ-.-لاءخ*لاء:كأ!-؟-!خ،-س3.-!دكا،2ى.--

ع-لاس-!:فيط"-بر،-..ظ؟لالاء-3-+كأ-...-!بالبإ،كتملالقالشخلىاصالفهم،الاطفالمضدوموالاوركريرم!3كاالقديما)سوقكاهدصل

-.-!في!2*.،رز؟.ب-*فيض3!"ص9في-.ليفه)آلطا!بمالةبرةلا.أشرمبللااكمراسل!8اا)ئيرقالملرتاذفسلملا.

؟3-س،"حم!غ*خد-+.ص؟.-!-!ينهيهني+*لاىتا-روعندط؟!تااتختلف.للو"ئةالوحتهفي،مكر.ءالةفار.93؟،ء".بم-"---ء!؟-لاد3--

جميخ"3:--!9.---!!!،.----بر"،2-.بم-

-نر"-؟؟!*.-؟؟.-ة!ا3تراليش"الاحاللوزهةماتالنفارغير،(الاطةال.ل.ب).،2ب3سسء-.-لى!ى---ط-كا
لآ!-"!-ء--؟-...3!.-ء!ش؟ط!-3ع--ير،بلاكال!---.-غ5لا،محه!

تر.خ؟،-*ط!-.ليالثتصيبهاسلواعءمدادحوس*؟3س--س!دفي!نر+ة-؟

-ء-كأ-س-!-سفيلإنر.كأ،3-س!د--لم!لا،-س-،-لوحازهفيش-نأىفاارالفاو،سهةا!كامنةير؟اطهوةارزاخالاخر؟ءبم!!!يم!*!!!!!-كا."7+-

!ة.+ءء..كللازنر؟:-رر---.3ل!..،ع؟،يبم"فى.كالمخى:3!3ى-.بهيز!

3سش6-س:د-ابخ،-ير!ضخ!!-*زرجد9-ش!-!1!ئح-ض+--ءص-.براءةكثروا.ئهااصفىلمى،-4القرهـلى.ا..امما!الفي!ك!!--و.ى?-؟دلى-

،صخيميرإلا؟فئ*!!:كا!؟!!!..-ش*جتي!!ه-وعو،؟كأوءءصير-7؟+*ء

!ئنإخ!-إ"لأش*نجبر؟!-،"ء!،س،-.7-خغء-م--.-قي؟س!

-ء*لأ+!!!-!خغ*-!6-ع!-!به!ح!ج!-د"*!كليىطلقئرقالمف"داوص!ليةطةو،ك:؟حرلاتزةءاام!صةهل*---س3،.-.كا.---!؟حس3شع؟!،س،--.؟كشنميرلأ؟!،.-
!.-ير؟-*!!ء!فيممتي!-نرء،.!- !2-!-شبرء--زر!!+نحني!!مفى-:*-بر*كا!و!ءقيفييم3

.-لأ-3!-.--+؟"سإلىفطمظا!-ورفيالغويا!نالىش.مافي-..لأىء،-كافيلىءب!؟ترممى

!لاح!تن!ه!!-----ءىكمقيقي!-.-...،-كأبريم.؟ء-7في*-بر!3-أتر!ت:!

برءس-+!--لا-ط.-.-.-!،!شخ-.--خ-.!غ؟!،افث"الليةوغرالث.يخليرسوءار.لىوالملة4طوايحلصرل----،!---"برعع!!ءلى*+--+!+-.
.---.--.---خةغ،!م--!لاإ!!.--تر!

---!!---.----لا؟3ء---.--.أ-تر"غ-3-:.--سة-..!-س.ؤبر.-..لولم!37!؟!حمق!ش3!؟فيفي!،3!غربم!-!بمى3في!ول!،-3د3ء.جمحع

-.--*فيخ"ء--3---:شع--ء-.---3---مطء-15"عبراليل)فب"لىحلةالرزةهر؟هلحمهادالةفا!لانهافيحثالان--ص.،./لأ"!يخ!!ص
زر!!---ء!-!*.---..كأ!يخ!ئ!كنه!كانر؟ش(!!م--ألمسكا!*عحط

!بر!-ص!،كانيضانحةلىف!05يرآيئارلهلىحافيمشمحلةفيثالحالىيرق.دنا!حء-ء!دجم!!!-ص!كا!-؟!!3بخي!نه!-لابس.

-".؟--+-.-ءءجشلأءيخ!؟-ء!ك!-.-!6ء"؟،-كا!7ب:3-ا49قاالشماالعلاقةارفيداليومافىالرالجهـ.رليهاير+ا-!؟ؤ-!.س!ص3،+ه!!-73-ءإ-بمير+ئم!ش!!،؟بزد.ول.6ح!--

"*--!--نر،جم!زر؟د--!:؟*---.انالا.كاولالرص*لوحةبيوطارثةحدشةد:ءةع؟يرصعلدمادبز!صلا3،-*--ير3؟?عغس.صكا،ت

؟-لأ.!-.-!بم"لا!.*قي-!--3تجترض!خخ-ح!ييم!3.*--5-3،0-لا!ح!*ج!

لاإبرج!:--.-9-"!لى،*لاخ!!لأبهبمبر-بخ،+؟-الجرز".ةق،برمن!لهسار.ارض1(.1وحائرأة:،فط؟!بخفئى-،عكالإ.؟خ-ش*حبم--!-ت

"!!!!-؟*!.-.،لا-،*م!-؟.--+،-.---/-!-يرست!يرضحا،ماثءلعلىراد؟ونجائعهامذهحيرئهكاًنو.4اوعالمف"!!ا--س--.-.بمث!كأ؟بر*ج"لاص.*-----.ءلى---3.-:

.نا-دلرا:التاليةلاسثلة،اضااذعن)عبر---ءسا!

وا)طفل"الام،،رحا،براولالتمأمل-نقتهنا-9الفنهبالرحةزف،ـمك:تلا.3ى...

!!ثبئت)مط.مالجوادهذه.ء-5ففى.يوفصجأفنانالقيالتةصيراتميمللاالحديثةغهودلةرج"اولاإ"
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ا!ضيىالؤطررفىفىلم!،االلضاكل

الا-ير.ضهمهرف!ةظامرليمابحبوازعالمقتالياغفادىغيراجتماع،إضةالر:3ا!بهو،رفاءالى3اؤفلرو،ا:مايلاالطفلة

!لاضاو-دناإعالارحسنر3ثااةةانالوحاتقلبلاتاًملنا.اذايبممزميالقيقتهبطرالفنانعنية،د.للنضونم"حرازصانلاحل-يس

الىبأساليبهوئرجالحد،ثاقيال.رالفن-"ذىردأتللق:-امالاقروحللإغضن.ازع،ابىصثظهران،اعةدلةاواطديثةبب،الة(ال!لامبحية.ت

ية.الءصرجار!ا)ةناسد.صبهومذاأطيا%.وذبهالداخلإة

اله.اةننا!الةبعفىاعمالالىد.4اشارةزشيرانالاي!عنالاومنافدغروانفلا!اصابافان31تحت،روءافي،لر-:هولدت)كد

ليهلازس،عاامرسهوتمكزاتةفد.فىالم+ر"ذافيا-اهموالذيئالةنوطلبةنالحزعن،ا):لمجندفمنافول"هـواتبر:،ر،يىبرماا:طقثةاالواضافي

يةه"شالأعممنعر!تماكلءهـهااكأت،أعمنا؟وسيقيةغولى.القرلاعمالهنموذ-اًانتتبرالاوحتينهاتيناناءسا.اطرالءآبةواممت.ا

"كاثرةكااللوء!هانتكاف؟د؟شونأعبرز"%4الاءاءالأزيىبخلطا14افمث،الة:فيتماورها:ةبخالسدلللترسمانلاقلدا،بروماالدراس"عهدفي

0الما..عةهدمثاول"ةافىيعراكالأسلوب!احمألامثامهر-وماا.دهبلافيالا-مماعي!اتشللىوبنهاصتجاىمدق*لإنلانهماا؟

قيطرعلىنجودرن01ث)ةخافيندةلمفراحاتا"وف!"صبئ4زوا!االذىالفنوهوسال:طعلىالحفرمنرل!نصونجهاتعيزتفةدىالاخر

،مرسومااعطويئالتأو):كاحد،ع"وابراهيمانو-دنا،الفنيااص.ج.،01ء(ر،وبمالى؟احون:،ها،فيهوبرعادقنه

اكتمالعنالةةءةقياربهمخلالمنجثونر.راحوا،4بلا-تيبنةمتاجام-ع،6البفدادث:3الوءتهفيد:جدسلميمشيهة%ز"511ال!ة.ود
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