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 Arts & Music  و موسيقی ھنر

  

  الحاج محمد ابراھيم حبيب زی

  يا ــ اض�ع متحدۀ امريکاورجن  

   ٢٠١٣يازدھم نومبر        

  

  

  

  امیآثار رسّ 

  )نزده اثر(

  ا لونگينعاشق فن

  :کهم ه بودت امريکائی خوانددر يکی از مجّ�  پيشچند سال 

ه نفر کار مينمايند در جھان س ،نقاشی کاردِ  بارا ) چھره(رتریوکه رسم پ یاناشنقّ از جملۀ 

من تصميم گرفتم که اگر . استکم گرديده ش سن توانائي رِ بَ کِ بت آنھا نس یِ که يک ،اند دهمان

 ون استفاده ازدب ــ کارد نقاشی با تابلوی يکی از دوستان خود را ؛رمجای نفر سوم را بگي

که طرف استقبال  ،نمودم ءب عرفان برای شان اھداش و درکرده نقاشی  ــ برس مويک و

  .ھموطنان ما واقع گرديد شايان

جناب عاشق  .نقاشی نمايم يکی از دوستان رارتريت وپ يا رتریوکه پاخيراً مصمم گرديدم 

اند و از  نمودهای خوب ما خدمات ارزنده در راه ھنر و تشويق ھنرمندان  فنا لونگين

تفيد من ھم از لطف شان مس ؛ھنرمندان مدال ھنری داده اند طريق تلويزيون به اکثر

اين  که ،زحمت را داشتند �صه اين برادر ارزش ھمينخ .گرديده مدال ھنری را گرفتم

جناب مشتاق احمد کريم با وع را وضم .ايشان متقبل گردم بخاطررا مشکل بس  واقعاً  کار

که آقای عاشق  وقتی :تايشان خنديده گف. تمان گذاشدر مي  ــ ستاره ۵ژوزنالست  ــ نوری

اً ارزش د است و واقعتائيمورد م طرف من ھ از ،دوديمن حساب نم بھتر از خودت ورا 

  .آنرا دارد
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ــ بخرج دادم که  یبا ھمه کوشش ،تماففق نيمو ی صد در صد خود رامن از نظر ھنر نقاش

با ان شر مصوّ چھرۀ  ــ رفتکمرم را درد گ ربرای اولين با مدر زندگيحين کار تی حو 

  .پيدا کردکمی فرق اصل 

ون سن چ ،دپرکتس نماين مينمايم که درين رشته کار و ءتقاضا ھموطنجوان  ھنرمنداناز 

ا حال ن که تنگيد آقای عاشق فنا لوامي .اين کار را ندارمندی توانم است و رفته پيشھم من 

از زحمات  یاداشپ بحيث ارفقير  نِ م کار تشويقیِ اين  ،دن�عی ندارازين موضوع اطِّ 

  .هللا تابلوی شان را برای شان ميرسانيمءشا و ان يند؛ماخود تلقی نخستگی ناپذير 

  

  

 ، کار شده استامیرسّ ، که با کارد پورتری جناب عاشق فنا لونگين

  


