
1!ضيىالؤءلىفىا!ما-فىا!سماكل

موليه،ويدنا-ءومتاتخوش!االقيالمتمدنةا)قيموكلنيةنىالااباسموأصلاطفااباسم

.عصاباتبهاصسدرمابكلادشقةاعاد"لالحاسمةيعةالر-إلدعوكمموليدطالمبادر-.-+لأ.ص!!ت

بضجاعةلىتةكل-انقي-ملمجبوفرنسااانكاشفيوامرأةرجلكلان

ثراررتمب3شإقيااورر!فيوالاكان!-ورم-،ركأ،العدوانوقففيالعربوالفئانينال!كتابؤداع

.ا!ةالأمما-ت!ععقدالىلبنانفيالموجود.نبال!رزونوالةظللكتابتنادى

اففرفياطاكمةالعصابةل!نو..الدولينالتعاوفيبعدور:ا8نفقدانحنوتدا.لوا،وتببير""الآدابجلةداراطليفيذونجر3ووممساءمستعجل

ملياسزكلرضلىانائيلخاسسممعاوذ"يدزروالأمهيثةتت!دى!ا؟باهيانكلترلوقئ"ارمن4لحاسماةالفترهذهفييىالعرالأديبرسالةوفيالىاعةسوونفي

.رلادزاءلىسلطاخ!اا?جيةوالقوةةييالعرالامة

،باحخرم،ددليا41اعإ"ااو،إتدم!هـا)ثاملليام!دد"اناف9الندنويىىباران-،نصمفيئالفناصصن.ووالمثقةينالكتاىىجميصبىالىاء،بىالمجتممونوقداصدر

ت،ودويقاومالىإ:-يالمووتءنكانسانليتهكلسؤيشرمنكلفاءهـ-خ:الدأءنصهووهذا.."العربيالقضية)خاييداعا!ااف،ء

اوفر:سا.انكا!رفيالحاكم"ا)عصاباتحررا.لتواصيةوالانكلينوالفرنسيةافليةالاسالقواتانتعرفون

يجبة؟ءع*؟را:تملكونانكمثنعرفوننبكمثةحمنانفقدانيدفىلااننا.خىرقويةالمصسالمدنبتراتالثلائروالسفنىخالتومابلادزاعليحشيةو

-ققة.لم"كارمنالعالملانقا؟وايدنطواصهللاىإا-"بةإصصانءارةالحضإأومعا.الاىفالالنساء

فيالمواضنون:وتبانسم!واوالذين3بلادفيالموتدد*3الذينإنا!طةلأمما!جلتوقدعلينا!دررةليستائيلىالاسالعدوانو-ثيةان

.مص-القواتإشاثرغمالا-رائيليالعدوأنبرددفيلةوبلادناالامثلةمثات
نايخبوفرزساافكلرلفيالاسروعلاطويةال!ا%ا.تناركى.تبلادناء

!يوزيه.الصاباتالعصايةرمحت،"الازكلكزو؟سيةالفر

.-حومولايدنابةعصالدنرلحومثلةاجنونمنالحياةبجوروامتحديةيةالانكللم.والفرنسيةالىخواتلمكاتوا!التىاطربدذهولكن

ا1زان!إثيوأالعابلادحلىفيوالفنانونوالكتاباكتمفونايهاتحواواالا!الاكرتعتبرالتياخرب،هذعإ*صااوض.ميرالمتصدةالاممأرقربرذلاث

ء.-جماةلا-افاد."اؤ،بعدو!كلوعاده!ابةواتوذنرانزرخثلي!ون.ا:!م".زسا-اصفرواما،العالمفيمثقمىكلفشربرالو-لت!طخا.كلافيخاتارفيونذالةوحشية

هبة..الدينسعدتبالكاءينالدءجماخمدش.ا-ر!لما؟ةءابرلىد""ا،م-5!س0وزفهالحاسمىفمالي-ييجاابع!ليقم

ا)تماضي.زاروقالكاتب"صافظعبد.إصأيم1،هـمعيفي0ؤودةعبودالكاؤبفيالمثقفصنووادفنانينا؟بالكخأنثندرلانناءالندلهذااليكم4زوجاننا

اويإلمساار-نع!بداأكازبا.تج!لمبر!سيى!اكجءس:دورء*دننوردال!اصبتلرضارةتدميرمنبلادقفيمجد.ث،نحاإس!واانيمكنلاالعانمانحاءحل

ابراهـيمصىمدأحخا"بيد.اسوا-دال!اتب.ر:-صص-ورئيالكاتب-لبنانز-افر؟بالم:تحفصصءاطاننمرفلانناالدا.هذااليكمنو-"أننا..أطصصأة.

إ*اذبا.أبىلبكيكلخيرابكازب.يىلىادرس،ءقلتورالداي!تببود!قيشا!ئياإنكلشوأزطلفرازلمتابم3منحموم!يخجلواانمجباانكلترو

الكاتب.رافاا"اطماصنانا.دسحلوالىبر؟،ؤتمي!دهاخصةءا،لي.سعدروا-داالى54االعاباذد.صىواتمهحد"صىىصرهـالام!مراىخصصخاووااا!مصأص،"ا..ير!

اءةءثاءا،ء"بحر""حار

أل!اتب.مرود--ن.تبال!طءجرداقجورجالكاتب.صير-ريىطموراكارزصبيةوالاخ!"-زسيةالفرأتالثنانروالنداءهذااليكم؟و-إ.اذا

صافي.ىمدالعىبالكاسعدءعايننورالد.الكا"بن.01س.لمم!!ثالبالكا.ى-.كرلمر.يرآباءأزأتباالل-كا!3الأ-رى/فيدذبيةالعرا،دنكافةفيولدويةالمءسالمدنءلى

ابهحابريءاانوالكا؟ب.دووي+-أ!خال!صا؟ب:بغدادبصضوقيالثاعريا-سورمنلاحقةتءارافيكاطفالكماحمفالااوجاتكموىخمخلجاتوىخومنلكمأمهاتو

.ةار!شهـدثذ!اكاا.يخاالي"ابالوهاهـدعرالثا-اقالعر8.رو-

...عساعةواكأبعينممانقيفارة003من؟سابل!ت

ار-ناء:داسأ?ا--الكا:بالاردنتفرصصأنالو--يهكةواتوالصلل!أأ.ءخونوأننق!رلنانناذ!رف*كأن

ناا)خاركأ""باصم!وواحماركمزطاؤ:كمول!تخا،العاموعلىعميناح!هكا

صمامرواصهساوا""" اايجاليىربذواذغوموانوالوحاطمنأأ)عافثرازةفذوانوركامبدووالحهمخي

ءعهرفيأل*ابةإون.-ات!رصتانزريداؤىوصا،2-1الا-عص!ءكوددم!ير!

:*رفوالعانمنحا،ا!صلفيالىخىفينوال!صتابوالفناذء،تفيزخقانخا.الخحددلاما

صخصباىمصلحماصص--3،صيمصامهلمدص!لى-2،ال*اخصصصممتلىص-1ول*انؤالم*الىرز!ن6واء9إالا-تصاجمن!رأيص:مواانر-حتصايعونانهم

-6،العالضقهتلر-5،-يهتلر-4،اتنهالماافياءهـمالذينوشباب!مطلابكمفينثقورال.اط:اةامعايح!رقوالمدقعللكلمة

أءىصىمالصخىصصفلإىمخصمصص.ئيسلو،اافيىصاأصدخصلمأ!؟اذاأنماىخإصأة-اءاوأ!ألاصلقايرقوالكلوبىا!دنافيأخواز"ميذمجوالكيوموليهابلىن

ءبالعرشلىارهـفي4آ-هـالأافي--هـول!يو

م!مثوقات-7،(%انب!مالىباطريكاشكر؟م،نالالعص!ابةمنفي.داالمعتريةالمسلحةالقواتئيجلركلصنتجعا!!وتعان

ثي.ءرسولم..كافانيعاملانيجبلاوالصرأاتإط-ثلامخوخة

كمثق"-نوشرفكمالعالمشرفافانقذوللحمجياذساطانبىإ؟دناتتذء1ؤن

بيروت6ال!كشولىردا.القذرالوحثيجنهونااخذاقهواووننافيتو

،اطضلاارةالتقافةووالفنباصم،بينناالمثتركةالاشياءكلباسمندعوكمانخا
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1!سصيىالؤءلىفىا!ما-فىالمخمقماكل

الاحتفاظممنالعقباتصلكت،يخب!مانودون،عقباتمنسجميلهمضلصر

فم،لتقدي!ذزوحممإ.مماءدونو،.توسيع!ا"ا.كاوصمواهبموبميولهمس!و!ا

واكلالمن7الي"يطمحونمابينوب!نهممنبتةالاسبابكانتم"!،بهوالتعلق

.!ثروةاوجاع

ولسنا،مثالينوسبعةرساماًاربعونواربعةالمعرضهذا!فيكاشرلقدصاثبسعد"الآداب"لمراسل

ممنمنمقسماًبرألأن،قيلمننفعلكاع!افئاتالىخفهمنصاننستطيعبعالسااجميلةالفئونسرضعلىاط!واء

تفتحهم،لدة،صربهمعنشذواقد،ناشئينكانوابا!معلجهمككمكناكلثالأوارصاماإوحةفب"اب!الأنجوبومن.م.جقالهماصييمإذا

القيم"ومن،الحياةنيضمنفيها،جديدةفنية.مماذجخلتيفيلتهمث-اوو!قتايو-أن،مثالالوهذاالوحةهذءنستطيعماقدرعليدادفيالنحات

انفسهم،المتمكنخنفنانبنابهضلد!شبيم"علىنقعمالم،ا؟!اليةوالواقعيةالسانعالمعرفرفان"الإزسانبهايتمتعالتيالملكاتءتل!،بالتداعي

،النجاححدوداو!!تيبلغبعضهاكادوالتي،عر!وهاالتيلوحاكهمولعلشهرأعرضهوامتد،بدمشقيالوطالمتحففياقيمالذي،والنحتلارسم

ابداءعلىحملناماوان،واحدصعيدعلىالمتمكضنلوحاتاكملمعلتلتقىالقولهذابعيدحدالىحقققد(الاولينتثر25الىايلول2عمنإكاملا

بريشت!معن!اوعبروا،ا)ناشئونهؤلاءلنا!أهاالتيالفنيهةللمتعة!لاث،رأينابهـاوقروبها!ابقو!افاقت،فنيةآ"لاراًيخلقواانلفنانينااتغفلقدواكده

ذاته،الوقتفيودلت،وزهوهاو.مموهاتفتحهاتفرضانشا،تالتيالبكريعرضونبدأواالتيالستالسنينخلالبدعوهالالتيآ"لارهمجمع،وامن

الاحساساعفهومضى،الحواستفتحوالجهدمنازفقواقداصحابهاانعلىلىالعرشهذازفي!رانمنقبيلالصدفةليسوءالفينتاجهمالجمهووعلىفيها

فيلحناهالذيالتكاملهذامنقربهممما،المتكلفةغيرالفعاليةوشدة،الفتيفيذاكوما.يذكريكادلااوضئيلاالنجاحمن!مكان،جددفنانون

المتمكنينفنانينانبذ!انناالاشثينبجهداشادتنايعتيوليس.آدلارهمبحضعلكالاصفياط!ا!منانفقواو،الفنيالجهدمنبذلوالأنهمالارأينا

بدورهمهماستطاعوافمد،حقهمشكأ؟بز-----!-+------.،-37-ء--لا؟--:د..برقسطاًكبيرأ،ليهوالالدمابمعلهم

رالعة،ةمعبرآثارأيبدعواار39رز!ننع...لأفيسإظ!!؟كا"*د!أفي.-نرم9؟---.!-".-،--!نر-.-ثعروجعله،ا؟!هوراهتمامأثار

الفي،التعبيرادواتفيههااكتملتلا"في*بخقي-بز؟!!نر--.إ-لأ"*!!في!؟ززفي؟!!6-..!*!-+--------*"هدواجهحي!اد-أثعو

لجمالين،اهممعاييرفجهاوسمت!!ج!فيبلإ*ؤ!تندستنإ.خ-...-.-3+؟؟*-دلالم--.!ىء.شء-*.?ع--خباننا،يهناظراماموصةالمعرالاصال

أوقورنةمش-شيثةاح!سااتوطوانر*!!-لاخء:د.!يزش".!-ع--!!رز،-كه--ش!-بم--!!في.في؟نر،يئعء!ءبز--!!ئج!--3--س-سبم-"-*3+ى.!!والن،تنمووتكتملاخذت،ةخير قداكم،حالها؟-!نر3-اليهديهكصهعلىحفامعباود

تحررقدبعض،اوان،النضجمحو-!؟ء-!.!."!--د!كا!.!،ع؟.،--خ.،.؟سقبز؟لافيح3كأ!خلقفيالناجحةفنازيخا-ولا/ت

الفنعةالاتحاهاترلعةمنكاداو--.بم؟س3-*--زر!!--!في؟-حنئح6ألاخبئ"!وفي-.!!نر!بر!"بر-؟لمج!أ؟؟اضدكبدو،لفهمبمديدةاشكال

...:-ط.----لا.ء-.-+":ظ!ء--!؟--.-لأج

خاصاًطالعالنفسهوكولى،الساندة:!ي؟قي!لا.!*2-3--لإع-،؟!-؟-؟بر!-+كمتم!لا.-واصق،وارادحثمحهمطا-صاًلعبير

!-ع!.خ!ير-؟،صد+..ءتر.-!في؟+عحس

.!ر4قييزغغبخ؟!-!س!د2"3-؟؟27.-؟-ت-!-؟لم.-/؟التي،الورض"نفعالاح!ماعنءدلل

-""ص!".-!!أ-نر*3!3تر*"لا.؟"خ3لأح"--.برخئه!"ء!لا!-رز"3-+!"-!ا".تضإفلاوضتمعيمزطورلرتسا

لوحاتص!تأربمداعاتكله.د-!ور.،ير-.س6"*إض6ءزر-س.د؟

الوقوف.لنا"لدلا،..مالعا"ع-"ش؟-ء-.-بز!ع+كا--ء"!؟ة---،وزخمديه،ايىلصيصبل،عنه

-وءصر2-بم!ث!ء-تجإول؟-.:!:لا،---لاء+شنر!-03-لا.--خ--!*!،!--!كم،.!--ج!لاأوسسلاالىاور،تدو

لوحةكلنتملىقاعةكلقلبلافي

مها،لفتانظارناماونحتار،فيها!؟!!؟3-فى--!ق؟!كا--،س؟/-!؟.س-.!والافضل

بههجه،فنيهمنعمنفيفاحركتوما/-كأخ-يخ"؟ؤد3ج؟فنا-لجناانالعاجبالعجيبومن

زهير"لطالعناالاولىالقاعهتن؟...%!!2خ!-ء--ءزملاءهميثاركوداذ،جميعهم

ويدهثنا،الاربمبلوحاته"ال!بانبز!،لالاع-*--"؟ائر؟--؟-*.ء؟-.سغفي!3-تراة!-3صلا3"الرسالةاداءيءوالادبالمئقفين

..لإلإ.نرح3لآروة-؟2!3.يخ-+*في-*-!!مثث!ا5برء،ء-؟+.خء*-ظخ+-!!!حآ؟نر!رفيخوريررلا،علميماتمنوااالي

قوة"صامتةطبيعة"لوحتهيى..لا-*..

دروهاوالالوارواهـجام،التقنيةءا*؟!!-:ب--!كا!.د!!ىدفي،ج!!ء.نرءالا،المواهبدويسنهمكعير

موبالهاروصق،الطبمةصألثديد"-فيكأ!.+قئفي!ح!جبهخ-لا*!-*بر"د!-?ح!-------3-!إ.ط-.-:"كألأ!غىالىيدفعهماز!يرولا،اودهميميم

لهمه،علىرالقنااهدلا!دقدو،فيها!ؤ.-!--!-نن!!لا*.ع-لالأ.+--لا"بز-خب.--6به!ص!!-،قىلإ؟تياًمعنهوتشجيعاًلاو،لتهمصاصلةرامو

نتهلههالذيالنموذجمعوتجاوبه.3*؟رز؟-3-خ-نركأ،زر!خخدخ-شقي!3.03ء".+ء؟؟!؟سوت!ثي،ذواكمبهيهدهدور

*.--ننيز!ءخ6،صنيخ---؟-.لأ.3-.؟ش-في-*ح--؟.لا..-.!ص.!ء.---!.س-؟-7-!إ+-،-،26لم،!!كأضحي+فيء---!؟ء؟شء،--؟!كهرتصوفهممعلهم.ارواحهمرصقه

لىالفناجهناايو،قلي!ءكأطيناماإوس--؟\زربم!!رو!ش؟-بم?ء"---6-؟؟ء-.لإ،3فى:!.!م-شبم!-"لأ؟لاد-!ه-----كألا!--+شلا---0-6

بلوحاته"جهفريناظم"المتمكنريصنعون،لونجهوكأودالغالبلأ

نادرةفنيةفعاليةعنفيهااخمرالتيعبرجثفريلناظم-ببةالىةالو!تباركالامةبمامجفلوآانندوبايديهمازفسهم
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1!ضبيالؤءلىفىا!ن!طصفىالمخثماعلى

.ألاداء4مكشءإاذلوحةلجاءاتأ"اوحسبه،لسواهتتاتلمد!!!؟،
لا...،.فيح!بمحبما!7!-!!!؟

ذ-حمبم-*.-3.،القاعةهدهفيما!ؤخاولح!ى،4قاةنث-ل-اص/.أش-.-!لألأ!؟!!

-!----ة"-وطءأ،برلا!!!،،!3،لا؟!

كبم-!.-".--?-المسالمررفازح"الفنانالياوحاتا"تفاؤو،اطفهصوةار-رو-علأ!!،.2،غيزئم!كذي0؟ا-!\في!طلا

!،،نر؟،*؟،؟ل!!9!ج!!بر

."!*!عفي!!%حننفي6فيلم!!!ئنغ

.!!؟-يلتهيهـووسررلمداو،شلصساثاحدلابانحسسه!وقوةفىصابا!؟؟يخ"*!:!بم!!ئر!!!وة!1!خ!!!3

.-.؟ءبلا-ا،*ترالحديرء4أواقعيةاالملىرس"الى..""--ك!.-!:س-

-.؟.ذو،هلاخ-اا-فياه!ا!أىم.اليبماولرإياال-جاسيةد!!لا!-ل!!؟!-7حم!،،م+

-سلأ---ع!ءبز-ذوو،الحياةإطأ"،تربة"نظر،ا.ذج!سعا،1ما،بلادناء:---

...صؤأو-ص4.نوء!افيؤريلةة..-

،-كلاذخ!معبردخاقفىزإدرةورو،جهءلى

ء.القاا"او-دةاز:اركالامة"-؟

..-،-اوممنهعءا-تذ،ية،وحقاذ!اباز!اأمثر"بيةال"م-.3بمع،/.0،ةخ

.ا-3؟!.-غ-3!إمرلم-مدةاضح!،1أموته:حمنا-كا

برخ،-خ!خ،+!؟يرة--ر؟ة-*؟؟لانجلإ:-*خ-ص،الرسام-"اقمناو،-ءةاتفا،هير4خءردحمةعجمأكلاملا--!.-د

؟3!03-؟2سد)ع--.علا.فيلأ.3؟ثملأدخ،ءرصالاا،توررعرفتاممااررا1،أ!4مر!اصورورتظهتا!!+*!؟؟ل!!؟.إبرفيخ.زر

--"--+---..في،نجنر-ا-+3ليث"أراًء"إون!ا،راكعودطل!ضربا-وهـههاوءافحتقدو-خ.!؟س-03\"7كا!+

الذيناللوفذ-*ب،اًلماهه"يصور"جنهديينالىزوتر

الذيالمفظرمعمنصجمايجيءوقد،قي!افحان"وم!ري

جلاللحمالد،-لياىالذياليعدوشض،ررص!ه،)تجهعادوبعلميأمسكاباشيبإروأن-اولوع

ولعلءالمحادينالئفاذينناظريهاكلام،للفنان7ىليسالذيمماالمدىءملائماًجي-شهوخفيها،فارء4هيفاءقامةذات،بيةالعرا.لأ!الىترمزفتاةتماو-

لوص"ـثني،واس!لوبهطريقتهءنزييرادقرربر!اع،هـض-!االيلوصاف،حلوةؤا!ةبسماتخمفتيهازررتمءلىو،اخاذبريق?نب!افييثدوو،وأباء

الجبلى،ء!يالظالجوزقلفينةوأما،زادربالابعادء-"لى"الشبابةعارف"حلو%ملءنبيتزركما،الاخوينهذينبينأ!اتماءاوروةفيهامجسدت

"درحوتنىحطابا"لو-تهفيوء-لوةفي"متناحدةويشكلاهـحة"اومحموعأوحدةازوكيدالىءاكلرةوص:وه،السفنإنالهص!ربهينالا!ادفي

نعومهمع،هيالمابيعةكمالناورصتورأؤاذوأنناءالمرتقبةالعربية

!يقوشعور،الاإوأدفيم"اهةخ!*كا؟-33"لأا:لإفي!كألإ؟4*7اصتوحاهالذفيو،امنايطاالذي.إ.تمد

دوحتهوتعجبنا.الارضبدلالق-!(ح-!--كأ؟ش.،!يهنئس؟سل!7،أمتهطهوحمنالاعىالفنان

ا""لوحااروع1.1وإع"امالرأم"!؟!ح!-ء!نرس!"7%".!-*3!و-!"-!اظهارفيالفذةا-.-.اوبىدهنا

الجديد-ةاًلالخقاتةهدهؤ؟سانل!ىاذرزآلأ!لا!.؟!ا؟!قيبخ!!ج!د!خفام،م!او!ارا!قا!نيةا

التعبسهذاو،العاديةا-لجاةنخو،منه"كا!+!-!!!!قي!نربخ؟زر!زر--ء"!لا*ء*لإلأ+!+نرة.آاو،اإو-ةت!وينءلىالوصوع

شدليلحبمع،الوجهفىويالغبنط،!قل!!*؟لأ،6؟ش؟فئس+ل!!ه!-.؟ط؟؟لأ--3ء.-فيطح!بن0المظوراتقإناو،ال"سبتفاوت

..س..ى-كا-ءس-؟!خ!!3.!-"تخ!!خد!!

،-:اتجلتكما،المنسجمةالملاأوان--ء-علا-لاث!حمثي؟ظ-دلأ-..!ثمظنجخ!!ورش:ء-.-؟ثهـاؤ:!رلم(ق13إ"-ءلواما

.--ير!ك!---.لأظفي-برذئر-

والارضللاصومةطاخحبوكلبارة-*د-طءلا"--غبئ"-!*ك!+ذأتنجكلرو،قةالماليةط!رابهذد

!را،امه."وء،هـفىولاله.كلءا---برء؟لا.ء؟-،---.3--برخئجقيسج-اوووبهذأ،و-زابخ3!،1الاأوان

".كا--++-3!:!؟.؟غ+ء.!!!ج!؟

ءط!ءط:؟-.لإ+بمير،*--!-!-ءص-؟*-فيتجعبر؟ك!خب-

إا،و5محدوحبمنحيالهبهخرلىز-س.؟فيبر،-؟!.3ثش-ننء!؟س!؟ءلإ+*ء!"ىخضثر:نم+!--+؟ع-

!-!!!رز؟%!لأمق--لإنرس*فيخص--.؟3!فيزر--!!ك،؟*""*%لا-س!!--؟؟-؟-إش!!2في؟فيج!-بئ--قيلذاهـ:باءياالداسيماولرا

..-،.،*!!.؟ي!،!3"!--ظل!3يززركا؟!ك!.ؤبريرخ!3"33يم+*-في"*!.3--.قلم-.ر..-+في

ط!لعنا،الاليهالقاء4الىادضقلنا!!!لاخئن؟:؟خبر؟ءفي*!-كأ*ع،!!فيزرلأ!!-لا!نج-ير!*في--53يررزل!!!نيبىلالإ،!--عج!كا-.-لمااوحةأاددداًنومحإسب.ضما!ا

لا-في!!؟؟نج!!+في!س،-ير*كأ؟ة*-لأ.3!3.-لإلآ!+!ع!زر!ض-س1!--لأب!!!ط-:.!"ءفي!-ء3ء!ع!ل!لأتجش--غ!!ع!+.--.-

!!خ!-دفس-*!"،.-.-سخ3س،"بنلا!.،3-قىع.،يز"*بر.،-.:ء!!!-!ي-9-ش

بححلقدو"لةعحاصامودا)لىالفنا.-3-؟؟+!ء!ء!يم.ش.في!3،!(-!قيفي!ززر+كا!ىلأ%!خخ-،.73%فيإ،-في!لأفي-س-؟*ظتن!؟ء---.-.لا..-خيحزوتكاد،وسق2اساجمامنويها

!صفيغ،-تصد!؟-3يهخ،لإبر:.3-ء!؟!إبز-*؟3!حفي-ز!ظيخ!؟-.+.!!!،ج:!

سردوا(يدةبادفىو"باوش"فعلا!!ب-،؟س*3!ء!ح!!،+3غفئ*؟أ،فئزر3كازر!3**ئج!-؟؟برإك!ي!لأ!قئءثخ.فيفي7-ة*برضرز-ث!ء-س-دلا.-،-!--.!زسيةالنمرالمدرسةبا-اففيمص .01!2-.-!ء--،نجج!"9كأ!!ةبزص-ءحيم.يرخ*زر!حهع!+رو!ته!كا-كهطث.؟-.--!عءكاكأ:!ثئالا،خ-لا-خ-خ-كاةكا.!

."!!2!-شل!!لأ!ه!!بنفيلآئمئ--.!ح!كدير*لاص-!-؟لأكأ!؟!ونخزر!بمالا:!!/!ح!اءكهع-3؟ء،--
ةدءبءوحهنحااملطنكماحه!محىكا-!!!؟!لألا-كأ!!كأ!لأص--؟--ء*ء-*"!-*.***!كاع!!-د-2-!دطزر.-..

.!؟؟قي-تح+*في!!لمفي!-!---*!،!؟.7-؟!،:.غ-!.-!!.سكأي!!.!!!!ش!ه!!-.-ء!2-..لإ--.ج!رالفنادنتخطصوصر

هثام".دا)فناصا01حماىرورلااً+--؟ل!!خبن!7!-شحح7،-!-3."س7.ش!دلاع!-!ع!!!-ء-لأ؟كأ--خمخهح)!عفيط)-،-.رز-.ع---*فيس--.

!-لا-:!**إ-!الارنراؤوعليأوراقيإاقاز!

بعرضاكتفائهمتءمة:الر"ال*لم-إ..1؟--0ةلشحسوأزخا،اطسبر.وحاته

الاأاصامتةاصبمعة-"احدة،إوحة..-ء--ءنج+بر"-ض؟3؟.+حغانحاناهذاًأن"ال!وطة"لوحته،ت

لآ-3.؟لإيرعبر؟ش!*-7-.!.!

...ء."..*اكالالمء3:كألايم.أ؟.ىظ:فيد!برقيظول!!فيشبخ!!!!ص!!+أبم-ء!:!ء3يم2.!3-.3..-؟؟وروهدوءعاال!و+،ةروحيثبتانعاس-
لصد،:.يهجروعحيهرتكالاكاا!دغكاء"!-إصءفيفي--*ص-خ؟كالاءلا2ع؟لى؟-3!-3لاىقي!-*؟؟

و--ا-لحفي-.9،برسر:-.-

!!رموزر،الص-حيحتفهمهعلى-+لاجلأ!!...-!*3لودءلىمحافظوانطمتالحط

بمبد"للؤانوأما.تكلقهوعدمالوأناتخدصصفسوةلولاو،الارض

-نشاطتجلكافقد"البكاراالاديوردءبلماكيى--عرالط!جمةالارضهذهتطللالتيالا-جار
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1!رريىالؤطىفىا!نما-فىا!ماكل

الطانموبنقله،!جملزاعمإلمونبابتحم!سا،العيدوحيمن"لوحتهتكأيز"فيدوما"طاحونةلوحتهفي

محؤاقياهه،هدهلو"ظفيا)ضنادهدااليرزولقد.ص،دقا3نقلاالمحلي،حجمهاصعرعلىوهى!"-اإب!.دغ-،3-.!!2+د...م.3دإإ-!-ا-

تقارل"!قيبماو.ئيمهزرشبر،-ديدةء:4ةق!زيلع!رتلكو،،وريئةااًقعيةالو13فيلمساتكمنيةشاءهرلوحة..ذأ-!2.إلملا:*!أ:نم.-!!+.د؟2

.كل-لاارلوحاته...ه!االفنانلعنالطاالاعحال!لالذطةالا-اسسفالصدقو،القاللة..ة.+.+!ط+--!د،ا"؟!؟؟-+7

.......".ء.ظآ!6كا--!+!ك!بمبما!م

!عمع،جر"يو!ررم\ا-ووء-+أ.اأاخلأ-..بخنم!*،

توفيقاالفنانهذاودقوصد"؟ت!-!د،.ة

اسلوباد"نغمإرراو،كااد،كلرضاصة؟حوااعلى"صامتةطسة"حته..:/إ-+.9*.9
....سإوقيجدأرمركللى،عل!هربط7!:ا*%.؟إلىألا؟.

عليها،يرواضزض*!رقىطةيصرو،م-حمحبيسلييللزاستعارهالذيالباستيل.!ء.ق4-،ع-،ع3.6.1الا:خ.ا!نم

.صءفمنوبلالاصضأبماا-فيتء.ث،طاءحةكانتاللوحةلةحماأنا!ا!ودا--ياروي"بهالطاحوم-؟!"/.أأ،.-د؟لمبمإدنر.اا
"."-ءلهالمناس؟!!2++ط!ا-+

.!9!.01.!!؟-

""".خ-3س:.؟أ!يربر؟1لم؟ط:!ست!7*

منعاي!ااضفاهءمما،هايرتعىفيزاجحةكانتفعد"فىجهو"اصوحتهامابعضتعليمنلنالابدو.!-؟؟/،في...!"..خ/إ..،إ!!بر+ا.ف.ابر

هداالى-؟انزدصجمحةغةكادوان.الماثيالا-لموبمنمقتبسةخاصةالواننصيرا*:ار"انيلماللو-اتبة.،:"أ+..2+لمإ؟بة،!ط!!إ:.7!!..

الدونطاج،ا)زيرتيةيغمس!ابالاأهـانالتىيشتهرللمسة!علانفهى،الفنان""خجلىلوحتهفةى".سوريم.؟لىا!أءللأ..،نما-أ؟!ملا

كة"المسئعةرا")وص-4فيشهدناهءافان"زرعةنذير"الفناناما.لييالزالمدرسةحمنىكأاًمزر.!!؟!إفي"د-امد- .".--؟!!،:

ا)ت!ور-لىءلىوقدرة،العاطفةفيوغى،ينممطاعصن"صامتى!3حة"واًنهاالا،االولنديةنسيةالفر!!الى.!لأ!كحلا؟!كإ!ئج"ا+*!!فئ-؟-بز؟تم!!-ت- لمعى.إت:+1-.فى،!!،ال!لم

!و-:4فيءلميهذا-دهماو،سأما)ر!ذااهـرز!تفلنتن!ايجعلنا،باللونءدمو،وررهبحررثجغظهفدم"-،.!لاظ!غلمث!ظ،نر!يك!2!!7؟؟4؟لم؟أ1*+بر؟+؟ف!لأفي!م!ثع
..ى.أ!-اً"تما.!!!!طغ؟2*-ا+-؟+!13

ف-هـ"ءت-ااذ،اللوحةارضيةمع"اليائعة"تناسبعدم"المسكةبائعة"،التعإروزوخي،لمفالت!

.الشارععنكلياًمنقصلةوكاخها"الناعمالعواطفالتحريعنو

3م،اكأاحاقيابصلفنافينلوحاتلنازتبر،الرابعةا!ا!ند-لوحينقيبئصة،بيداقياهفيبدو(1اط!ءالبدوية"لو!فياما.الحفية

بيكاسو""حمج"لىألاوافيئة"لوحتهفين!جقد"ملىكيبريررو"لفنانفاء-!:"ةوربرصاز-جهت،-لوةوليةصتعاثحماتارففيها،اإوحةكأيةار

أون!سا4لولاأدضالىو.*و*-جاًللوحةوهذه،الحسنهاءيةالبدوهذهترتديهألذيالاسودلكوبمع

اة:اتفيالرمزي.ء:دز!أ)رصارو:ناعإبا)ءعصاليكيم1)ي،الانطباعيةالواقعيةللمدرسةصادق

علالأني؟زر!؟!لاشفي"لآ"3!!"8"7لأ113الافعى"الفبتةفيأ:"خاز:او11ي.لينرالرفواد"أفنانأ).!-اتاخاتطا،قدلمدنخطوصنو

.خلا،*!!نر"!7دلا*في"،لا!عفتاشا)ىال!فمنفشاقي--ازلممسو،ضررللاادقأصسأالفنانهذاحبءلى"لاجيء"لوحته
كاءش!بن6"لا!!*ر؟عف!!-..-

لأ37دعفي-؟؟!؟بخ\في!!به!!"!!!1،ج!إبرلأ!"*؟.ل-الفه،أإوصةبىاءسظاأنالفنهانهذأان-اليقيو.تكيصفهاو-ربةالالوانلجماليةجديدا

--ة007!!-..بز3ب-خ-لكنهو،أ:و؟:قادكا،لو-اه!حماقياورتففانانثمةو.سيرال!"ألنجاعفانممبك!لحياةارسم

!!-؟-".*.-..9-ء"!"يركأ/ثيان!!ار!،تقار؟اخمدةعلىا!وحاتو!كأه"يعصوبي?د"و11اسماوافيمى)1"ا!زس

---نجنر.ترئرءبهاسلمو،لو-خهءلى.......

--عممبن،--?بخ!كأ؟ظل!!يزنرك!-لهرثوالذىاحئاىتنؤل،اياا-طوكأفالإأررى11طةالمص11لوحهير،الاداءفي!تفرت!اد

...-،،لأفية-:+---..خءس!،-!!!!س.؟.في...-!ال-،لة.الأكك!لاسةالىا-شيرتحةاصراة:اساممتحعا،الماهـو!تالمحطةوأقعاليضا

3.*-ء.-!غ-دد-3!-*-.-ء--.--مخاوا،و،ضأ"هواي-ص

لإفي.--؟ج!ج.؟د*مكا..خ---خ-!-...،ك!حم!---.ء--.!شلىء--أ.رواةأقي.صاطخؤاو.الم"؟رأخفرأو،انأوالاذنماذوأطركةجيود،هاائصخصلىأومق

-ة؟+خ-لا-خح!أ*.ظ--كأء!--.ءيه!،!يرير،-"

-ء..،-6-.يحم!بم---ض-شبرسج-شا*.10الملأ..."ؤ--از؟!9ا!1/ءخطاءت،ال!ار"!زهالاولى4أ"ءاولهي،ا%وحهأهدهان

9!برجمم!+-!-.لا!كمح!سث!ثم!"يرص --*-بم!؟ع.--لافي-!ردي!6-صءدءدث!ور..
-ج---.*؟ءط---7-كأ---في،ءإ

ء.ادكازر"لأ"؟-"-.؟"-لا،لا)ءر:.ء--دهوز-ت.أ:كأا!أ!قو،أطاالإ.زىألىثتءااكىغقدليدالشكلانلاا،سهالمدرهذهحمار

-3ء"ء-لا3:ع-!-لآمد2!"-"!"س،"-؟فىكأ"!ااكأأ/1ة،قويةج:رةأتأ%طوء-أشهاوفيليانافقد11ليييعقوءيد"الؤاناما

-3.-"لا".-ص.-!بم؟عزرء+خشبربازحلماأو-قىزوردو11زوكلابليا-ي)1لو-:"فيو،ا)رليشةلم-اتفياةحرنل!ى11طفولة11)وحته

-.!س-!-ةبم

*"--رزبر؟.!س-ك!خ!-!!-3+!-ج*لإلقتب114ا)ف-.:وتليصرزا!.زان-شاطواو،ذ-إودءكأاًو-لم!-عصهزأأالوو،ص"نا"اصدرمجد

لأ-3---رطكق--لإ-ء-.ع+ءلإ3*فيني.س-!صه!ء!3-؟ر-.:لا،+-:تم،ياإت،ابرإقىإعةأذ)انماو.كأ?و.!-!كأاز":سفيه!موهبةءاىدلقاو،لاحساسا

؟-أءنج!ؤ"3لاء.+.-*،...كأ،ى!-لاع...لا....!..

.لأ-د!-ء؟--.خ؟ء.--.،؟؟نر--!بخ!!غ*د!غح!كأ؟بزفي:-داش-قاللوحصات.ج.ب.!
فىء01فىد،ص1،رر،2توا،!كلاداالمذاهـبت:إفالىير"قيسبونلؤ"اذ-،.لوحأتتجذدناحىايخالة

---سلاح!،بز!-.زر"!-!ه!+!؟"!!لإخ"-+.-إ-زر.ور.هـ

زر!؟نر؟3!-د!نم!غ!--؟*صتجبن-:.!-.الملىكأسة،متمحاءزليج!زء.تا(-إبفييم"ر-ي11-ش"لولىيرخ-تت"تاشيدا)فر"فالفنان

!---!--نر-ء--رز!+يئ-نجيرحته!شءلأ!،-!ع%!3-.ءة.-؟+...أت!-ور-ء4افج!ااشإطتوؤد،انأ،نو1وففاء.بياتأشاوالتجريدمنخفهف

د-!حقي!-.-...بز.".!3ص!كةنج!:!:كا؟ءل!3-3--،ايةوأ.لحماأ!دصقي-."

7-+!ثددفي!؟-فينر.--!--..!*"كأ!-؟.!اتاصظاعواو-صالكأوزآ:ا.فلا-اروء:ش!اأناستطاعإز"ألا،الحديرخةنس!ةأضابا،درسؤ

ى.3-!"يمس!*ين-*-يز.عكل!!-ىلأ.ح"؟.!--تالوير-ارالؤ.اسو-ء"فيألابر*"كااشا:قيابدعنعد11ثنيالإورشسيفلم)اًل!خانأورا.ميمهاتص

يز3لآإ+لى!ههج!*!س!-لا-ءكلس!!)*ءجم!-إ2رز-!أ..

-؟ء:ء-ك!*فى-.+ء-6ظ-ح!3!يمهد!!-"-ص--.لاد----بم!طنجضس!،72ء-"بإضرااتثيراك-آ-برباصإودم؟في"خئشو،اليدفربااساءيىصاجرىااذ"يها!راحديث"

-.كش!!خ!د.لأ.ح!7.؟كى!مرزلأ!-+-ىاثن،عل!4.،الةانجصإ.ق!يماا..!صا.،فء6ف-.وا!-فتتلانزالرسملطرلقةءيإصسا
*-!3،كهثش-!؟ط!--2".رو!-5!طلرر!!.!.بة....-

اسلونجالنفسهن!ثه!نيمأ.وأ-دآنب!ل.قيونادردضعاكا،،أإوخة1نيحألىادوامما"ا-ط
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1!ز!الؤءلى-فىالمخماصفىالمختماعل!

فيبانتفقد"انجهإ"عدنان"المثالامامقئالتارفيشعبيلقهحثبظسالموو-افرلوحاتهفينجح-4ازأسما?ل""نعيمالفنانفياعجبناوخاصاًقويم.

توخيجصثمن،الحدليصةالاميركيةإدرسةاءأرليقة"رجا!رأس"لمحثاد"الىطجوموا،اخمكالالىالحطوطرلقوتحويله،العربيةالخماوطبادخاله

تعابيرابوازهفيزاجحةث"اولةخ،المت!لفغيرالقاسيوالانجازالت!كرنجاصأساوبذاالفنالنحصذامنجعلمما،ةيز2بالواناتىكما،جمالية

دراسة"--:اءفتاةأسرر"4كأحالفيقيإت؟!ا.ا!نسافيناوجه"خاحمىف:يةفهـي"قدريمحي"4لوصا!ا.ا،يالعولي-يالعرنالذوقيمعيتنا!ثلا،حدي!

قيدتالقيالحلوةالقسوةزدلثاننؤاقو،دناءوتع!!رفح!ا،ءحقةمدرسيةالبيوتجدرانو،لادوالاوفالنسوة،جديدةمدرسةقمصرنحوجديداتجاع

باهـتي"ق!ابانءرو"المثالو-اول.سواهعناممينجعإظ،التمهثالهذاًفيخطوطقيو،ةوصفيرةييرمربعاتفيتجمعتقد،المنسائلوالكلب

نموليصر،أئعةر!اليةضطوطفي،بمديدسكلخلف"لجوعا"تمثالهفيفاوفراأنكذرفياليومالساثدةالفنيةسبالدارناتذكر،الاونمنصادة

تءرضا)قيالمواضيمأجرأمنحان،المثال4فىعاالذيالموضوعانفيشكقيطةمرازفكتءا13لأ،ؤيهائيالنماأيههمرالنقاديبدلموالتي،واميركا

لى.فالمعر!زافيلوكأ"في"قطيطالدطمتءبد"الفخانويبدو.منهانبعثتالذيبالعصس

ندجةتجيءلمانهاو.ء"ب،الىابمالفيءعرضناوسمات!ىالمهيزصثظبراطوبرالرنم،ارريرقىيةألانكايزبالمدرسةمتأثرا"صامتةطبيعة"

ءلىتطبيقهاشئنا،ذهننافيتعتصلكاذت،مقررةفنيةوقيممقايدرتدايهماباجنصده،ز"ف!رأ.مماءاستطاعانهالا،الالوانبمصفيشديدتطرفمن

استبصابتنماعنصادتماأتعبيرصنذنإستط-ابل،فحسبفنانوناابدعهاالتيالاثاردصبيعة"لوحتهعلياصفىفقد"ياتزألياس"اما.جمةلوزجمةتراكيب

ر%تجارواصلماليانفعالناوعنئارالآهذدلناحققتهاالقيالفنيةالمتعةفذءالعميقةيردانلحلووقد،ينةحزيةشعرامححماسيعىحما!او،ةلمترللوازأ"صامتة

اليومالىزءطإح،فنانوذابذوالذيأجملى!دهذاثنبارانرواننا.-جماساالشعوريةءلقهمحراوفياسخرانعلإرالعتورفيسيفلحانهيقينيو،خاصاإصلوبالنفسه

ديبدءوا،"مام؟ازفاا):-كمو،رفيحهمءل!السيطرةفي"يستطيعونالذيىبةوثةكانتالتماريلأنمنيخمبالر،الحتعنا.طديثناجا2أرلقد

...!وا!لافضلوارثاثاراًالماثيل5هذالى،ذلاثوراءمننرميكنالعلناو،جهـجمعهاالأرجالقاعات

القي،الفنيةثارالاهذهعنواضحةصحيحةصورةيرعطيان،زقييموبدراسة

مواهبهمعنيكشفواوان،مقدرتهمبازاميلهمايظ،روانمبدءوهاحاول

لأ.أ!د!مو!ا-اكا!رواقد"نالناشف"منوهـم،صنالاراغلبأنالقولعنولاندحة.فيها

نابرسبناو،الآخرينانصتجءلىيسمويكاد،5صنعومماوكأ-سأتةوؤلأ

.!تقبلس8يدءا،تماثيلهماًبداعفياء4البرمنأبدوامةصمثلا؟ةالى!:انثير

السودادة!ىالموستطور.بالارادةوزسلوا،العزماعؤدوانبالهودهم،ا!رز

اخلهر،اط-رهـفمرشاعرا"ليلى"تمثالهفيبدأ"جلالخالد"ذالمثال

ضعيقاً،رخوأبدل.?جديدمولودككلبدأمااولىالسوداقيالغمناعبداصلىوشفؤ!تمثالهعيونصنعفيبدغوزد،.ملىروس""ءية!لم!!ىاتتأؤكرلنا

قيشاهاالهاايعلىأنراطي!بمااافيانوالاس.اولدائصهصوشيألاحاألى!ات!الاذترآاالنف!مة"0أءربلشان!بة"النافرتمثالهفيو."رافازجل"5ليوبموزاذكرمما4عةالرو

.ءعوب-.سيس.مموخي-انوي!نن،يةمزرسسص"مازجتهوان،الحديثةالواقعيةكوأتجاههعلىدكا

حنجرةمنقوتهمستمدا،تطورحيكالنكلشانقليلاينمواخذثمريةالعروتجربقهالفنان!عذااحاسيس،سجلتهامدماةزاريخيةلوحةاقمماليرع!

يستعصنالمغتيوكان،البهيماللإلسكونيبددكانالذيوتهصدويوالمغتيقسوتهمنفلاقوا،تيالفربالاستعماراتاواالذيخهقومهبري-جمال،ال!ادقة

التيالفثةتلل!،الينبالشصإسوداز-ناعندلي*رفمااوالكورسايرالجوقة

بميعلتر،اقيظموواللرنتوقيعاتلىتحفظوقوأدتحديدمنالمغني.تم!55555560000080.8"ه5""
.رتسصأصنه

ألعصابة.نسميهمااوألاءنيةقصبةتهـ".

الاولىاللحظةمذاطقيقيالتطوردورفييدخلبدأالنموهذاانغير-!ء

والكمانالصودتسل!!ان،وءاوالمثلثالكرقالموصيقيةالآلةاستعملتصكما-!ك!!!!!-

واسعةكأطواتا)تثلور-ركةاندفعتحتىللسوداياالتختالىإصمفارةوات..

لاتالآم!اتهاوحلت-الكورس-الثيالينجوقةفا-فتالامامالممايعةس-ديواناول

د)تان-سلىالكورم*انالموص!قيةلاتالاحلولخطاحرة-هرةادهذه"الفم-ابخ!!ا!لصريللشاعر++

يقطرعنيأتاإ-وداناالموص-تميةفي!تأ!اس-عمادانعلىتددفا.!اشيءءلتا)سهبورعبدالدلىصلاخ

ض"ـفروأ.!ا،وقواعدهاالموسيكلىباصولالمعرفةيوصطرعنلاووالدراسةالعلمت

مج!مثيصااكشيرإذفياضوراك،اسخعداداوعيوغيرعلىاتتلقاثيرالتحإ-الآدابدارراتمدشو

.ا.لمصبأنفيت!ن!إىاالع!!يةبالا.حغثافاتاو%ياطارابالعالألاتإصا-
،123ب.ص

(فرضتالسودانيونالفنانوناسحدمهاالتيالموسيقيةلاتالآفاناذن-5ء5،ةء-
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1!ضبيالؤطررءفيال!1ءفيا!شثماكل

ؤ:ح-قذأ؟ل.بةبةال؟!!اتوا؟هـا!دادصاحويرءنء-زتاليالمعافيتصسويرومصس،!!سلةا!يايقطروالآخرالراديويقطراحدهما،يق!نطرمنعل!ي

ا)كأ:ان*حةطف!ا)؟اء:"المواءبفا!ليفيادوداج-ةءكلىالموسفي!لررةآظقاًليلركأصهخمعدأدءلىإصوذانجباالفنانيكن!ولما،لاتالابتلنىا.دتهمالتي

ءلىا-اةبوندءصهحمنأقبالرالنحنا!رومنالمر"صديرنقيادةكأتوال-ودانيب!-افاستعاصرثىاليداألاستعمال*دناستعملكافانهالغناءفيالموسبهيةالالةدور

الاالأتأ)في:انلي-ب-دمأ--شنءمانلله:ان11اطوى"ماتاغنيةةب.سواء-د.الثيالين-نرقةايال!ورسعن

الحتقلجعا،1اذ،جم!المدئقاللالههححدامااص"-دم!اأم*ارس!ونجوالمنبدلاالموسيقيةزالواءاالسودافي"نالفنانينمنجدااكحرانالانحىاللاحظمنلى

إلإتجىا!اتووالا-ا،ءلى-قات:ارالصوأ.فاطالابرشن-إسصتترا4عافيواالاغنيةروح،الثالون4دليليؤاذياادوراأذ"علىا)كنهاءثيالموسقيةالآلةردوبقهمون

موتليصهـرإ-اءر!"أهحملمدتهةفيىارؤأكان-شفما)فالمشب!ا.ر!كانالقيا)شوقيعوضوةرالموسيقيكماو،رتيصاالتا!هينيجعليزاللاوكانالذيالامو

مأومفا-:4:دمحاسفيلىاخونزاًقه!:اراليثرص:يي"عانصو.اءإشبأزكأءرفية3ا!!ر.إضىءيئاوالىأميبص.ثمااكثيربلنشوةلاوفيهروحلاضعيفاً

لاوبرير*ثقهاوالا:-انب!ايممهمالئيإصفاختامنىمفةافييامأ-فد؟3ئالموشقيةلةلآايىحضدمالسودافيا!!انيجعلالقصمورغيرآخرعاملوهناظ

الاالا!"هذهاق؟تمعصخماصتميةالموالآلاتبينا!!باوبدا3لى!و)-ءلمي!اأضذأليلىالرق!يقةطرهوا.كلاالعاملذللث،اليدأئيالاستخدامهذا

يق4طرفيوالموئاحلالرافىيبءلاوالوجدانإقىابأقااصمناكوورإكودل1منوأنكلامدراص:"يىشمدالسودافيادفناندان...بعيدزمنمنذنيون9أدسودا

.الفنا!كأووحان،و!لىالربمالالرفل-حترفضيلةالسودانيونليرلماث"الراقص-وقيعات

اصخمالامصحماط!ىأااجافاانمض"االأرطارمليراالننذهامتشامار(خ!لمتيالم"أالف!!نافعاادكاهو"،آ-رأج!اعيمضمونأيندوأطكاالمبالم-ليةةالنظراصاسعلىميقالرقص

"ذحرئ"ا!يئ!نيماسلاقىابروسالع،يةفيواك-ديدفيأضزتروخبرلاأ-وداز!"االثبنا-تءنحثنئيالآنألى.مماروجدايبلرءكدالى-خ!و

الفنمانينأمامآكاقاحديدةفترتفقدن--لى،ن،طائرااشأ)فر!ااغ!ةأمادأنمتركدانعلإ"زراردرىوط.خظربثسعنقطايكنأما!إةأةالمر

أقىواماووألايرادفيأ-قانداأ؟-ماجزاءءنالنظرفبصسهبقحلعالوردف

-دفالرواً)ص.دروالعنق-أ)ثلا.نةأءألاجزهذهكانتلمذا.المممفوقال!،مل

حديثأصدر2،أ!بالاتضمر(أ!خر!بدكماالنموابهافا!بالرياضةحظجتألتيا!جزاعهي

"لي.اضكر-قيقشهءلىيفهمالرؤصركانلوو.والحركةيةالع:لم..نحرمتلانها

الا-ادطولتوكتاجل!ألىالىالنظرةلاختذقت؟كلحهـذيبهالىصهدفلجسم

هأالكللهسسصاهخا-..-.-...يبحالذكلعنكادصهـتهوادنقغ

هـ!صا.استضداماإوصوريةاالآلا،.تلاستخدمتبالشالىوالعهاء،ن!البدءمد

و:ووور-"ا!غثلمدمةألاكا:هةووجةلربرععيراخرىاحدا:الىيرمى

فىاللأامنةيةالقمارالمواهبونركأهـلالصارمةالةطوريخنيقواحبتلكنو

الفطنةيهايعيمارالىالما!4الييمثةمنثةالمنهالمواهبزللد،لسودالمنيلالفخان

المغردةالطيورتكثزوهحث،كالهسحفجهسلهفشسمعالثجريكثرحيث

قصصءوعةخريرلد!فيهاًخرىقىقاويرثر،يدلهفيسعتاوة4الماءينصوحم!ث

يينمصسمنالفنادروبعهنءساعدة1،وسيقجةوألحن4.هذ؟في.صلمصالاًو

ألطورو*ولمحتو-م11فىديداطورءاألسوءدا؟هةنيأ،وسج!قىدخات،واجازب

والئفسعةالاخ!ععةالعرديةللحياةكيممن.المنثود31!الىبر!وغافى-ط؟ادفيسوالذي

ح..كاأخذتنوعيةأتدة-يربانفيلىبل.انافقطةالاخيرالثلاثالسنحساتفي

لاتالآأخرىناحيةمنأخذتكماالسوبرأنيةإلموسيقىفيطريقهااس!بن

دسىا"رس!-الدكتوربقلمالحا.كالاتتشعملاخرىالآتحأرأينا."كاروال!والكمانالعودفيعاز نءتتالمهت،4البىدايىارءسحاًلاوكا!سأرفعدرو.صدعطرديا.داردالموسيقيه

ما-تتمهقيكانتأنبعدو،أ)حتلووالبافيووزتسالكلوالسكسقونوالمتعددة

د-ات:أض!ش،ت!قبولففماسعنهاءحدفلاالفنانآشطبدالقد!قم!الر0

مهنهنسوالألا!:يسسهمقر.طسماءاز.الىأقيخديةأرر:ااأأفيارو،ادسمهاومجاالرولىرالفاوبخوالتا-عصاتر

عهعقاالاصنالمانحريةازءلمقت.لأا،ك!-بدرتأصدهـوالراوالعنقلا4كل

نأليعدو.م.اليضصأالادأءيقةطرهحونابخلسفيذالم!كلازعنحلىوالقديمألاني

ليدأت.المكدودبالم!يحمةرزستخدمالموصجقيةلاتألامنأك:هـ"ألانغامكانت

الهالثعزهإ:عتههنالاغنيةت.صنغساأقياإعاني.1كتثىويرأ-رىأاشأخرأتوديزمعتنعملالآن

.الالفاهأء3ساالتعبيرءنتوعجز

،عءلالجسمأخهذليبؤصلىالرحريةو،إؤصيي!جمةالاتازررياهـالآفاقأذفي
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نبهب
1!زبيالؤءلىا!ما-فىمفيانخهماكل

لأء.انغامهاوتنوعتعددهازادالتيالوسيقيةلاتالآبفض.لوذلكالسودانيين

لع!رلىالمغسيما1شكأءد!ا،!ولواينومتىكيفالفنانوعرفزادتكدماوهكذا

-..-السوعاندظالموسدقتفارتقتوالحداثوالنقربتالروحفدهفانبعثتبفنهفقاءالار

هللاحياءرسالععاوادت

بظزاالتيالمحاولاتدظهالحديثمالسودانيمالموسيقىفيبالملاحظموالجويو

صهئكلصواسسمىافىار!ف!ادالعباراتبعضتجسيمقياخذواحيماموسيمقاهمفيالسودان!نالفناننيعض

زظمصمنماالشاعرفيههـايععنقثانالتيالطبعبمينلهطحصووينالاقنهففيألواوهق

بلهب-صمد(الأداب)ا-للمرالعودجعلصثالثفدعبء،نللفنان"االمرالقزاو"اقنوفذللعتمثال4؟اغنب

الشوونفياءافياالملانلالتونسسيينمنالمنهـاءكهءانالرعبدالاظذاؤ-أفتوكريكونيكاداًويرالمحطةزصيدخلوهوالقطارمقدملنايصورحدهو

كسضشاوالهومويعماأالسداميالاقتصادفياهالدتحسمجملوووالاقضاديتنتفالصئسشعمانعرحباووجئتلوو،العدنفدباهوهأوانالاهبدظفي!دساضج

وذوءالقوميالاقتصمادبوزارةالارجيذالتثارةمصلحذوىتيسافاديمهنءظةايهبفي:+اتأنوماالحرابفهبدمهاداءعلىفساعدءاخو!الاتبستسبن

عن:سالناهلافىطظ"داخرلما،طاو!االمحطةرجالواعمالالمستقبلهنوالركابزحمة

الاحتلالفيلالاقتصاديتوضماضيكانس-يف!افدفهذانحوتتجهاساصمهاكانتفيالمحاولة

قيلاعنيعثرالتاسعالقرناواخرفيالتوإسيالاققصادا!.درقبل-جثياجلمعةا)اكأ!ةطنحهخماالمذه!ن!فسالكاشفابراهيمذه!رذك

ألاقتصادصةالحالةامحازفىاستعرضانأح!1881سنةو!الذيالاحتلاط.. ."".وحعي!ال!يمعمس!تجسيهـدلىحاوصخمامهاالأخيرالجزءبييماكللا"ثداصتط

العالم.فياولعللهاوجسعاوليساة"-+اتمتازري!هفقريففعباتلانالماموخويرالاشجاو

ارتجاجاتوقوعيلاحظعثهرالتاسعالقرناواخرالعامةالحالةفيإنالم-اًملالسوداذءينبينالفنانينالقمةأعلىفيضلانهمنفبالرغمعطيهحسنالفناناما

التيتنك(ال!ناعيةاتاخورا)اسمعليهأطلقماعنهاتولدالاقتصصادفيكيقةزالتما5موسيقافان،الاخرينرفقائهجمغوبينالموهوبالملحنيمفللاز"

فرنساوكذاالغربيةبااوروبمماكفثيثاًشيثاًانتثهرتنمبريطافيافيابتدأت،الكورسمنبدلاالموسيقيةلاتالآاتعمالو!والقديمالعمودالىممثدودة

بالجمهوو-ذالمسسجانمهوويلالحكمووجىاأ0187-ربفيهزيمتهـااثو،الموسدقىفيالمسضحبتير5الائحالهظاواضحأنموفجألنايقهبفانعوظذا

بكلوواينالهاالماياوكذاالداخلدذالاقتصاديذحالتهاثنظايمفبأخذتالتيالثالثةندور...ادائهنريقفاوالمغنيصوتدورقيرالموسهقجفيلاتالآعوولان

الستو!،دمجفيمنهماكلسعتوالسياسيةالترابيةوحدتهماعلىتحثملتاانوطريقةحسنحنجرةان.التلحينفيحسنبامتحازفزعتراننامنبالرغمذا5

حروبالاميركيةة؟لفارؤقعتانهكماوالايطاليالالمافيللشعبينالحيويبراءةوالصو!جةاعةإنهذهالبر،الآليةموسيقاءالىالامتماعمنالفمرةخيرادانه

هتأكزاق!صسادياًالابركية"و-يدأياتنجمهورطواجزوتوحيداااةالإزمدنيةحسنيلرخمااويغنيهاالتيالمقطوعةجزاعلمنجزءثلفيوالاداءالنغم!نويم

شوناًقطعتقوعثمرالتاسعالقىناواخرفيفقوكانتالياباناما.سداسياًتصووفلاموسدقاهاما.الفنا"فيمنزملائهبدنالاولىالمىتبففيتجس)"عندف

.بةعادابالاتوالأزدهارالتفوابفيبسدداومن،المنفدلكبنفسهربفالوسوى،هوتودبتسوىمن،الىافونفاوشيئاً

وعايذتحتالسداميباستقلالهاقتمتابالعهوفلكفيالتونسدذالبلادوقدظبانتازلقلخاالتعبيرصحولو،موسبقداوليسمغنعندعحسنانيتض.تبدنا

(الأمانعهودستوو)اءمعلإياانلقدستوريفبنمووصمقيوملوصبنظاماءلخهوفي.لدموسدقىوضستالقيبالالاتموسبقياًوليسبالحنجرةموسبقرب

التالدذ:الصووةعلىفلابااقتص!ادااقتصادنادشبان.السودانيناصفنانينباتهيبهباسفصففلنايقدهل"الهمحهتأناوتفحبيبعت"

مافيهايبذوحيثالتونسهذللبلادالرئتهبالمورريتانتالحبوبزراعم!ورلانهحزينالاءدجفجوفبيتما،فنيفحاسفمناوقواماباميأيتجنبو،اان

إلآنايوجدصثالتونيالقطربصمالمعظمهاكا-نهكتارالف008مساحتهتصورنماثاراقصةالمو-كليقىزر!والسفرالابئعادأمهاءقئوالحبيبرحيا!

والمسا-ذالسهوفيفلكهربالئانيذالزيتونزيتوفلاحذ،الفرنسدينالمسمرينمسظمحوبرثفينبايزعطالاداءزريقففيتمعناماواذا،والفهمدباليروو

اليحرساحلالىا)صمالمنتمدهكتارالف017المباركةالئجرةشصلمهاالقيابعداقطرحاًفرةضماًنسعلاتالآمعوننفردصوتهعنايغيبرعندمافيالمه

ضجر-غرسعلىالعهدذلكفيالتونسيةالبلادتقتكلسولمسصفامدينةحين!0الاءخيةجوعنيكونما

الاولالهـففيجعلاهاالجميا!ونقسهاالسلإلهوأ.هاانبلاشمارهاويتونالزالقممالىتتدئطدفوالسوداةيختالموسدكلىلنفياثسثلافافي؟دفءمنياسشومرف

واكمورالبرتقالءيماا)!ىاع"وافلالا:واع!لفالمنتجةالأكءنوحيما(لعديدةالمفاتغذلتالموسيقيةلاتالآتدخلصيماالتطورمنالعالية

عويوةاهبداءصدعفياليوم4بوزلهالذيالتباتذلكالحوفذاما.ابوت.اتجماحماتاحاسيسهوبصويرعلىتساعدالفوانانغامامتنوعفلتسهعدبالحالينبلاتقتسوعالا

لهمواصخععلىفي"يقخصسلوةتلظلكفيكانفقووالبلاستدككالرلاغظالاورهدبستراعتاىروالموسيقيفلاتالآازادتيتماانعالقولوخلاصف

.للحيوافاتمرعىوجسدهمنالفنانتمكنهبلماررسلهاواينومججففالفنانوعردلالكمالمن

للجستالفلاحيةوال!صولاتاليومهاغيركاذتال!حيالازشاجالآ.تاوالىجديدةلرصدةتضء-شخالقة!قوةحية2موسيقافانثعثتبفنهالارتقاء

دا--ل..".-..إلم!حيا"لحياةافيلتهارساالموسيقىديتوبذاويتجمهاالتينيةالاخ

الزبيعدههللعواءللمغه85كلعوارموكوامرهااده

التون!صيكانففد-ومتعددةمتنوعةاليوموهي-المعادنيخصفيمااماحمداياحمدعدالحرءاوم
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1!ضبيالؤطتفىا!ما-فىا!ماكل
لا
:9491.سخةإلىلآناكصدرو-وز"ـ!اءيرهاوالفسقاطونلثالفىولحديدااما،-اصالرلااعنهايرستثمر

ا)ون-1-.منعدمةفبها4أمكانياتفقدكانتالتونسيةغسالأر

ن!324،363:زساشاؤروابلىزارلمل-لىطرمعضصوىاًضارجيةنخاريةقاتعلالتونسو!انت

.ء)ن؟43618:اًثرا؟ز.؟إطامعتصاحاارقدتانالأضيروانكلترةووايطالياوقرنساواسبانيا

.ءان43؟816:إلأ-رىاتيالفرا،ىد!1را!انزريالفرالا-تلالبعدماعاعث!رخمسةامتدتيةتجار.ممعاهداتالتونسية

طنء878164،:الفردإثخحسلوةجص!وعمنز-:ح!مالذلينالباديةاهـلوونص.فامليوناًكانتوفلىشسكانوعدد

.وكأحاار3،8..!؟...:إواردأ،تال*امالم-جموعفهـيالتقليديةالصخاعاتاما.بالفلاحةيشتغلونالذينهمبرائمة08المجموع

اً)قيه"-2-الع!دذللثفيال-ونسص"نانالملا-ظوإ-لياللاستهلادومعظمهااطواحى-ثلمعل

نك.فرمليون008،13:اونفرينمنوؤرغيدالرتنأ)"والر؟اهـيةداذتوءبلادهم4تنتجماإلايستهلكونلا

رك..شملميون041،1:الجزائرا)صاشعإلىرالذاتولالو4أنتاجيبخويعملالفلاحأننجسببالبلادلسكان

.ناثفرمليون989:فئيالمرألامحسادرلدانانتظمخجةاوبهذء.الباديةلأها!الضخاعيمنتوجهمعظميبيعوهذاالتونسي

.فرزدثمليون33؟929:إثالفرإلم"طقةالكا"لالمجموعقيصايمادورانعنهررتجل-كانامنالمنتجىنالنوءينبينصليتجاريتعامل

1391لمس:"ل!دليربالر:ةقلي،ءاتفيف.تإضهامنءمبالرالقيمةعذهإنأأنءلىليدلهذاو.اطبقاتافي-لففينثاطوحيويةمبه.ثكانالأمةاييننئر

نصجانبءلىذا،ثمعز"قى(مةالطاردأتنلولمسبةليالالكلرنسيةالواردات)ذ!!في4أأعناونذءر..أءوزريأالانتاجتظيمعلىباءخاًكانالمحليالاستهلاإث

هـذأ..بلادزاةتج!الىبهارصىروحالننيا)فرنسية*"الصبإبرازمنن*5الأهميةالنقوءنوعا:ءميالوط!رالأسوأقالأج-يالمنتوجرواجبعديخنلمالعهد

اأضاًيرعةالذورلىءلىفاذاالصادراتفيذاذظرفاذاأردأتيلوسبةدالة.ا):لإدحد.دتتباوزلمليةال

فية.ا)فرلصبغةباء!مثاجغةديةلافصاا-،ض"العلىفاءالمقفيإفراخعمارالاس-!ود!يما-س

وم:ا-مفلاص"اكأيأرمتالشوفيةالثروةموأردأنلاهدوهكذاًنجوص!جاصكازون!في

إلىالتونسيةالأيديمنازصقىلمتقدالبا!دقيالاقمتحساديةالامكانياتمنحاوخيرتعيرالوقتذلكوء:ذ1881سنةلتونسزهيألفرألاحتلالوقع-ج

كاذتالقيا):خوكوالأجنبيةا):سكات-تتأسويةالاستعيارنسيةالفرالأيديإلىفعلاوصلتوقدالاقتصراديللامشغلالتسعىفرنساوأخذتالبلادتياطال

ا:*داخارجفياكفرء-!ةمتقيالشفواتإثراالو!ارلمجبح!جل!أ!تخساكرهذأإلىلاوصولوففيذاادختلفة،1لمتو-اصوقاإ:لإدا-عل

.اًخرىج!ةمنالجمرس4ألاداءاتمنالتونسيةوالمملكةنسافربينوالواردأتالصادرات

الاستعمارئي؟ألاقتصاديالاستغلااطصداصنيةاًلوالمقاومةهيما-سورةالفربالمنتوجاتالبلاداسواقحاملاحتلاللاأوعلإ"تبترالذيءاكفي

رللثإمءافياتهفي!خيحىارخالتونسيكانالمزعجةطالةاهذهأمام-جالمعاملإلم!اخلافهلعلىالتونسيةا.لحاماتجميعيرتصلىثانياوتاماًاحتلالا

المظاهراتفكإنت0391عامإلى1881عامءنالاستغر*ليةالاقتصاديةالنظم:،رىماعلىالتجلرةحالاصبحالزمنمروربعدوبذلكونسابفرالفرنسية

لةمحاوءلملىدليل!الحدرثتوفرنستارفيالمسجلةاحيازمأالداميةالصاخبةكلذهلأنأخرىشاحيةمن9491وسنةناجةمن3891سنةمثلالنعتبر

النظاميعوزهاالوالتكاليفم،كا!!اشتوعزمرءلالاستعمارياليارتوقيفلأخ!ا.مموذجية؟سنواتالاقتصادعلماءطرفمناءخبار.،1وقعالسنوات

المرحلةءهذهفيالتمولو.سىا!ميةأواجماعيةأواديةاور!باتلاحىطرقيهاتسجا!!بىيعيةسنواًت

فيوتجىمتواشتدتالمقاومةتطورت0391سنةمنابتداءول!نقيهح!اثمة،1وززورريرخالفرنلثمنطقةمنالوازدأتإلىأولاولننظر

ورئيراليومتونرر-لوبزعامةضاصةبيةو-زسىاسيةجديدةأساليب.3891لسنةدالزسب"

لاعملحانقدالوقتبأنزادىالذيوهو.رقيبهبواطبيبالأستاذأمتها:-الرزن1-

4،.الا-خمايألات-ص!اديةا)قىف.ايا-لأنإلىأكعبأرضدوقالتفووالتنظيم.طن424"787:فرنسا

الدستهور)-زبثأساستهروتحت..السياسيالحلعلىيتوةفا"ليةو.طن79"357:والجزائرالفرزريالانخاد

حلقاتفيللشعبجهودتكتلتحولهومنالوطنيةالمقاومةروح(اةطديد.طن343؟441:الفرزلمثمنحلقةمجموع

وكاذتوالطلابأرعينالمزولصجاراواًلعمالاعافيتتمثلقوميةاححماعية.ءان901،808:إتللوارداالعامالجموع

(ةإيراراوللصناعةالتوفقيالاتحاد)و(لل!ثنلالتووريا)عاملاتحادا)منظمات:القيمة-2-

(توزرق"لماليالعامكأادالا)و(التونسبنء"قارللهز*ميالقهالاكأاد)و.نلثفر659"212؟...:نسافر

حغلالالاستيارفتوتيوكأاعالأولتعيرالقوميةالمنظماتوحزبأكفاحبدأو.ذإثفر752،711؟.بة.:حزائرأوفيالفرالاحاد

مم!انالحرمةو:اءةوالماقوةامتالوقتذكفيزشافرو؟ازت.ضعماريالاس.زلثفر82،1.،964"...:ذإىالقرمنطقة%!وع

يخلةإ-!ساوهي.ثبابهزهرةفين9قال:صوافريقيافيرهاوأستعيرفيع.فرشإث1؟558"..4؟.0.:"وارداتالعامالمجموع

-وأصخما)؟-!ااسممتقامتواقتصادهادهـاراززادوقدلم!الأوالعالميةاط-ربإفرذصيةأالتجارة4برأصطبونتماكدتؤتداالوارقيم"فانهكذأو

ونافرحزتااسقياإ*و.العالمراببرارأولةوكلمتهدمزفي(بوأنكارفينكفى).استغلإيىةفحةفرصبغةمنا.لحارجية
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اك!ة.شماءانبؤروقتفيزباطالارخانقةاقص.اديةمةأزفيتتخبطكانتالأميركيةوالقارةباأوربلدانبقيةفان

ف"دصماة؟صأدإ!لءح-.ةقا)صماالازءجأءصم؟نال:فيجيةالحارالوسيلةاما92910ء،مأزمةمي

لهدء.وتراقبهاركومةإيجادءفيفعى.أمر.حبرا.لحارجمز،الاقتراضالزءيميرقعانالقدرضاءالفرزرتيصمتمارأر6تيالموأالظرفهذافي

تونسموخطايق!افيأخرىلمعنإصراةأمرتستوجب9ء!،د.يةالاالشا،!ةمنقرنبمروبعدالخمابرالولىيالكفاح0رايةالمنظاتووالحزبرقيبهبو

منفهـيوالغربالثرقبنوصلصمزةزكوا:،ء9؟ا-أن!،ييا)%!غرافياألقوهـءةالمنطإتوحزبواأزعبماانتصرءأطوارلىءصمايعرفمريرثفاح

قئأ)تارواللغةواًلدينأدمهامخمعددةاليطوبراكقيقةلييةالعرلىإدوليإطقيترجهة.النجاةسا-لإلىالشعب!لوو

ثم.خاص!ةبرء.فةاؤتصاديرابيةالغرلادوراأضرهـتصص!لجهةصنو،ثامتصر؟لاستقا!للعهـدفيصاديالافتوذسمممتقبل،وما-!ر

كوقعوتئمتعالأبيفرالموسطالبجرددوءنتعد3-،أخرذا-يةمنتوزسإنالزووالاقضاديخكللإلالاصعهدواذخهاءالاستقلالإعلانبعدوالا!-ج

وأسواقسيلإامرميناء3بينوارقحاصلوالسويسقفاةبينرابطةمجعاهاأمصازليشصلوالا-حماءقيصادقيالاتبلادزامثاكلظ،ر،تيمةالقدأيىامسيةالعوامل

تمتطىتوز"رل:ز،القولعلىرر.-زخهم.".وو.ى"نر.حهاخارودالل!داضلمتواىلكل!ودامالقىاللازممنخأصولارز مدلعهلمبابالىادبدالوصطيميا....

.الدولار،أ"ضجمة-إلاسصالا!رة.ا)فرزلمى:الثلاقيلميةال!لمالعمولات؟لصكوذ:يرأ.تنثماوالاخ!!مامح!لاؤ!ادقيلا-الةى/نرهذاوقتنائيوالداخلففي

!برارداًدورأاسخكل،ر!ءاعهدفيزلبأناضوفلىمجقق12ومحذاء"فيءولي+سرالموالوعددوؤ!فأملايينال"لمد""تراوزقدالقطر.ءح،نعدد

.جد-اضيهاءاديا.اؤتصوع-عاملمتاكل:انونقرنمربعدالعددكمذاصعفصمصيرالذيالامر

بلصمصمننر!طرحاوإذا.مصابقمارؤاقطرأنيلا-ظ:اعامأيىقالمثسدونالسكان

منيبقىلاذار"وكلرغىوشيوخأطاصفاوأوشاءمنا،نججينكيرا،ستهلكين

وهـوثى-صرإفا09.أو0.8نخوإلاالاأءاجكلىينةادرجالكر،ا)مددذك

الطهـثمحرو!با!االر!لمنيركأبقيتفلاعا!لالف004ا)!وومهيطرحجلىأضصلعدد

وبلادذالالش!يقوم.هناالاعكلرعلىمليوننصتغ!وءلافورا!اكجين

لثيرا!ميرشارعفىعازءع!ادطءلىالم!ترافظة)قو%وجبالتطورناقصةب!دبأنهاعضثاا،عبر

6صم06ب-.هر-28762وننليف:ثالد""عهزواأاعيدإوعسمص

:،نلي-تويربر

بيةالعوالنشردورعنص!رمماآءر.دبلادناادطبييةةوالرعلىففاةالم!ط1(

000الجددإواليدابمثؤونالقيام2(

انيةالكمهسو4المقاطعيء"4تارنهذةلبنانرختارمن

زيئ!النصاالولعنم!ءللسكانطيوياالمتوىتح-ين3(

الام!مصمصمصااممصبرمصمصالثعمصمنصنمصديموءواطلآا!ح!ودبذلعلىرةالمثاليمجبالاقتصاديةهذهـالسياسةاتنفيذو

-ءبة.-بةيستلزمبالمائةازيادةانقدرواالعالميينادالاقضخبراءأنزعلمكأن.والعمل

أفياس-ابوشعرسث!4روورىردر!امنالموأ)ءدمنبالمانة3زيادةوحينثذ،الوطنيالمدخولمنبالمائة4اتثلاد

لتيطاحومنزلرلىلمدوديهالفونسىتح!بنعنالنظرفليصسهذا؟لالوطنيالدخلمنبالمائة12ص-تهد!ون

تقللاذفمرةءهااخرى-هودعلىيحملناجهتهمنلأنهالعامالحيويالمستوى

القريةد"ثاط!!ددماروأيا)رقمهذاءلىنتحصلدكيوالمستوىدتحسينالسنةفيبالمائة2زيادةعن

مصمصماءدلىةم:اامصنصمصمنرا،ائة01همقدارمانسغامصأنجبوبالمائة2قدرهاالتحسينكبيادةز

سثنثصمرلمرنصمنثةمنهـامصامص.نصكلمن4مصلاكلصممينومواليدنصابثؤونالقيامأنتقدمممايتفص!آوحيننذ.الوطنيالد-ل!

التنص-"لىمنصحمصمامصاليمرصمهاساصمصمهامص.الوطنيالدخلمنبالمائة22معاًيسحهزكانبالمائة2بنسبةاطيويا،توىأ

شوبررناردمرارهلةالاطيفعبدفدم.الايداعاتهذهعنعاجزالحاليميزاننالاناًلحا!العسيرالمشكلهوذلك

انمالرالجترءلبنان:الأولالمجادتيةالتارالأصول-فمن.اطرصقيئلاوطبااوالداضديةئلاوطباإماوذككأو!اإلايبق

اثم4مصمصنجمادوم!مس?مصاكوفيرأما.أصيةالماالأوراقحابعواربا)صمروالتوفيرمثلاالداخليةئا!الوط

فوادءمرو!ترجمةالع!لتجرؤوليتهاتجلرضافاائبإضرامااو.لأجنبيةاالرحاتدلىئأوفلائلاد10عنددلاإمفقود"فانج

اقه4العرالسياسةأقعومنا!لمب!اضل?دا!غءورإلاإذنييقلمعاليوميةارودكالأتعززيادصأيتتحمدتعدأالحاكأسوقتهسافي

الإفادلا.لىوإلىالغايةإلىموصلةطريقوهوليةا"الأوراقروصممنالتكثير

ثاليةطهعةالساءكةالنصوءلىاليارجيصال"العمودةفدنأدسايمةوطدذإثوفوقوفنيةءلمميةاءبليآ.حمماأيستعملإذامعا

هذأمنتترررولعلهاوريالفربرالقرنلثمرقيحدهامصيرا-لىضماالتونسية
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