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ل-اربواسعآحقل!الاليمعابيةأشوراطعوالهالبياناطعفيانلواقعوا

وخلاصةالمةالماغةمعراللقعمهـمعمالذديوبل-لتوافىحالمرالملدفلىواا!يهوغناًجك!لافي.3*معنم--.عسببيع-

لىسحا!لمديم

الاتجدهالاالتيعمةوالبرا،ةالل!المناقبفيهاوتضيع،الهـ:مقالادب

،...الاطفاللدىتالا!خا.1ادببة1

،ت،-اانفل،الشوارعمعترضةققىلىاال!بيرةللوحأتآ"جاولو.الثرهـذاخلالض!ريوالتيلييةالنيابالازشخاباتمهـذ.الايافيمثغوللي:ان

للعبوا،ا؟ذابجعوالس،اعمكهةالالقابفيجيب.الاعمايتلرألحكومةاقلبفيمع3زفس1،خرىاناءيةمناءوال"حيةنامناً،معمعفونوجدوفد

يد،-لىوجهولمالث،قمينالماشحمرخراو،إدثهلاايخاعمسلااذ3ز؟ال!لامينعلك.كارهـآوااطوعرلم؟-كااعإشلاستان5مع3عطمعالا،*!إءمعالاالممرعممعا

،والمعدميناعالةكرئبناوصامس،غارالاستيا!3راءفىعباور،يدجدا!أ-باأوباا)مبامىةيناالموبمبحعلىهـلىةرضلجد-الانتخابازونقاان

!.:.حينكاثواللامرةاحعلاقعراكشعاءريدحيور-؟ينا)معا"نءةبالمنونأهـتما3ءامع،لازتشابيا

بعضمععمنجلسفياني"اءاحداثار.،طرافةمنلويخلاسؤالبقعم"نانأاًءابمعةا).خأباتالازفيءمعهايىمعمعك!ابانخدب،-ياخ!معفي!لاولى

القطعءن-قللاالتنالمياناتهذهنممععينا،لادبى"إةلحياافيرءينالهسعااناًةللعمرإض!اايدالجدننواالتباعاوقد.لهوغ!لةوبطروالمعرمعساليأ

يرزعم!ودقةءو،وغصأطجما4بمعلادازتكافمن،بزشحالاافيأيعلىش!ر

ز!حدفيأل؟-ت،امألالتزااربمنبر-كأءصص!صء-?ءصءصص"ءبي?برصءص?-ءصصء--ء!!!صص-ءصص!ءص?2ءصء--ص!!ص?-ءص!ص--?صلأ?ص!هصفإش!،الناضينثحلوافيكل-جلة

...91.!و.ن،-كالاشكر!لىامضطرة ،بررارة-عاقيلام!عن!لى-"ادشضتات

هالى3وتذلااطلآلااارض!هاو!!9محيردـر-عطف!دمامسجلةزسعين

.رربم.ءز!وزيرماللثشإرلاكور3أداحدةلماأولابا،تافينطليوس4صا.هـع!حت5:...ةاًعةموالااالاشترا

ئلقافمن،لاجوبةاتععمو-مع19فىدهلجهأزقدير،يةرالعمخاةورلدكتادة13شعمنطنوافيالممعوض):نان9عس15.قدعلىاصفىكلههذا

-."ـصااععليهحىالتزامز"ـاعن.با*!.العالميا)ةكصمعأ!،ماعموسةتجديداتبيةخالاذمعالحعملةاً

ادبازهقا.ثلومن،ال:يابةءمع،!أالا-تانعجائرةاعميا!والانثماء4الخطابلىمبارامعداًلمقا!كاي"فيجرت5!::9--عجميتعنيهالذيقالر-ح

نعيحعياعمىلالأنه،معةباءةمملش::.ينلشروادهعداا-أتهامالعااهـلمذعنغرمالوقد.لةا)-عموليا)معصوينلداءي!،لبقياير،1يحتوالعجايمتالاصوادمع

-"ـا.ت:اةيصورإذياصلكلال9دريب،وا)ةبر"ممادبأخعلإ،مفي!ز:اولوالطلابمنددعفيياىؤباقذ9إفادزوجتهالىااًمض!طرنةسهىرا

،ا!معكلاامنحعظتررعحما-!فو9عقاصدابثيف-ال،ةلمرأاور!الة،الغربمنوموقلىا،وعع-ككأريأالولزل-يداتلاقناحعشقيقتهاو

ولديوىا،.اا!ا-با-مااشادتألآ9لهالموصوعاتةصح-و!"ا؟ةص-نم3زعلىدلتموؤق"جشلاتوشاباكاا،اكانوب"!،انتخار-هسورةرة

ليحثمجلوو:وهـتعمع:لانع!معبااعمصلإتقوثا:!م:-امعليزورا)هـامعيفيشحلمرا

تلومدإحعاهـمع-يعاعهعاعماتطاع9رئيسا)اسعانيافرامفؤادالا-تادانالل"أنيةالعموحفحدىاتنث5أهـذهفينراه،وصدهالناخ.ين

شقاء.فاظاهـرسههامألم!3نهإ9وفد+اركلهـرديرعن:لةالمقالاذخاباتفينفسهحشبشةويبر.ةالإناا؟ا.ص!ةأزوجهنبهجالىوايزورناخب"لاياما

..بة!و!ؤسممامتهمنجمإعاتأ.اا.:انيهالجا.ع"اوربالهرع!ارهفيمرستا5!ا"ااكبأ،،هـذائحروار،1!إ-بزة!.طاقاتو!ا-تيوقد.إتهإقراو

عم.:.--

!هـذامنفذلك39.ورال،لي،نفيالاد!ابر4المصصس؟-وصونالذينزرامن.ادبا95مرش-يءنالفطربعيدكاةئه

ةكلـزاًوريمناكن!ىورأ؟لاسهخاذوا،-يدرسا/يماةور،وا،ا/ادينزقيسعهلىألاس!اذوا،حتارجصو::زكااقرأامرةولأول،مءةددين

همامن،اكاذباألادباجةمثلأ.ا-رلميثالا-!اذوا،!:؟تارا،دو9لقد،،...ؤإضهوعانقلاإلا"

فما،الحدفيادبنامخهىتكو،ما9معتفاقل!6اليا!نانالىطهـءمهفينا-ناحقياهـبفيخورالدكزار995زفكيرفي--ابةللاساصح

عاطفةيذوبادبآتقرامااككرلأالذياإ*ميةالاسإ-اتالدرغرمؤفيليثكركوا،.عيينالجلالاسهاضذةبرعض!لأ...!شخالس

تية،ن!اواية3اًشتروا،زق-اوور؟شسفيملعاااهذر5لموايرعقدو؛ماعكلنف"وبر!تجادهاباعدتةوملألةعفاهوسةل!لااتتدكجدانوم

.غرقنانيا-5صا،قلم!نيقي9ينضرالمحاداعدفيررحون!إزةظروبةهازفسنزتوبر4!عجافيلمفلابأ\!3افتحس،بيةلارضشاابةالك-!في

،-بذاطولاتدعوفيل،أنيتىافي%.إلى!وافيصب-ي،فىإرسقيه،قمعرمع-!أمعطين:ةل!كاشا:هـذالغةينبالشاسعبا)فرق

بابرعثغولوهوالناسويحنع:-عةوا-اتردراالنصوليإ،ينءيالاستامعءالانباومعيرمعامانب!د5"أ،بقاساعزناناكانانعا،رشح51ا

لها"قر.عالاثراويعطكدوالت4،9)معيولور"لامعامجمابرايةزقيوو،معةللبعمااعةاًلاذامحطةصلاحاجا!امن!تهنابيا"ـفيلعتو،رلمالبرافبةحعت

،أذقر...اشان!ن-ير!لأن،الدرسحدءتداًلمحاولةهذهوقف"صةالادرأ!وساطافوبت!دداصةهـذهففي.الانتحابية

بالوجدباصيمصقادربئ:9،يدةجدخاباتزةاعنعكحمتواالنبابيلمجلساحل-انبد،ارةلوةا!!و%؟ال،بارعواسيوب،أقةمو

"لداح؟ة!ىوزر،املاقزوا9في،الامورفزصريدقىالقي،الادإريةالحياديةلوزارةاصفقاتخذت1تلكوفي،البراةةالوعلةفيحإو

المصار!ةءنتكونإكلاخا!*.جدليدةوزارةواختيارجد"دمجلسبازتخابتةت،يازشقالفترةأسقيموتفكير؟ءلثةر!ة

ء6ء?ء??ء"??!-ء.امال!وخيبة
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ا!ا!ماتص!ط!!ا1لمخعثاصلىا
...ارهقةاالحفاةتاثفياليكلاالاصغاءالى!:عدينلرووا،مولكلوخهايف*لاولماذا:الحاضرينحداأساءلحتىاويهإلىذه5اطديثبإغانو.ا

د3المعلةساطعاسرءرصأتكونا/نا)"12ءيةصلاتالحفءننفممونحن؟(،لاداباً*فيفتاءاستموضوعذبيمالالأدب4جثتكون

خظابفيذلكلى-كورلاان!نىركناوكم.الياًدينشىفي،العامخلإلفىليهلاشكرانمناقلق،*،الاقتراحهذاالاداببسلةتتينلمفان

ريةالخطاإتلمباروالرباضية-الخفلاتاًفيالناجصينبأءاؤلإءردالممدمديريإقيه.الل:اًنيةالاوصماطبعضفيالةكريالنشاطزبجوا"نأبكجا،هـذهقيبوزا

"ـفيئجوزساالنثاطهـذاعلىالحاضرونيصلعإنملو،الحكوميةداتهاوالمشالمدرله-ةالحفلاتمولهم.2

فيالظلإبل!واشةا،حيةرضا!ولاوجد،تالفاتحهاتلوفيه،فنيمعرض

إنغاماًلىإ-ف-ونوهـم،ا!ءرضهـذايزورون.والرلمافيةالجةردروستختتمالتيالى:ويةحفلإغهافييكوران،انلتفيالمدإرستقاليدمن

.كامزةلأاا!الإبةهايعزيفىلموا،همئر!جوإ-تحقيناغلىزعتوو،جييامتضرزيهاتقدمو،لمدر!يامهاعابها

وفىواب-الابعلىتذةالاساة-ستقبانا،تالحف!لاالىنذهـباراماالىبالمدرسةازت!ىتةايدوهو.ازينةالم!لإمالاق!لةرينمدار.تتلخطيب

13تعزقإإوسيقىوالى،""مدرسثرمآمددلمديراالىن!غيثم،اتالىرعل،تستروذادفب!!،لةالخفموعدمنغديدةاش،رقبلاخطيبهتحجزان

ةكرةورطيئلاكله3ذاز...لحفلةاحطيبتكلماًخيروا،لدركإقةفر.منهالتملثىيستطبعلااوعدتنالوىخراءدرسة

مناساتذخممفيريحونجمهمزاشبلونيىتقلطلابلينا.لمدرسةاعنص-جةوتقديمللمت-رجينازصاءاتنإءفيز:-سرالحفلةحطيبم!مةكانتانوبعد

ء؟صثاطنوا؟لاذاًنا؟فتشاإوسيهي""لمدرسافرقةينوا؟العناءهـ!ذالاد،اتجاعيموضوعهعابةالىمدعوااططيبا!بح،3ماليئحالنصا

ناسدنرلا!رن:واحدةوبح!!؟والع!ويرا:-تواعالرسفيالطلإبلحفلةاعلىرهضفيولكنه،اةخرجينااوالمدرسةإوالحفلةبموضوعيتصل

باعيتاشىانيدنروإنما،ورجمأاو.--عاربرنامحالىلأ-:معنذهبظيلاًالظلابخظبعنبالمسسخممعينترذةءإروصقطرافةقيهجديداحسوا

.ءصمماآتصوير"لمدرسهاهذهفىوه%طيصورونزفسياالطلإب...ا!"يراو

فيمارايه-"دياديربإلىأ-فعانفيذلكليعدباممافل!،هذاتمفاذااطظباءالىر:عضأدت،المدارسارباباليهانظرالىالغايةهـذ.انءكر

.مفهدجحماعياموضوعايفيواشاهدانلىااويتف:2اندونفبمااوصويةو،لصةخادبيةاموضوعاتلوا،شاوان

ا!ةدمقاإلمض.3.اذيناوا،للفدفاتهذهرفثهونلاالذينالظلاباولياء"نالحاضريناكثر

كتانعالعفىبرهـذااًتوذر-للاجللايدتاذرررنئماطيا-دا"رص!وثاعاياةفي،ولتدأدركاعلمالحا!ماللإع!ول

.نفهال!:ابعني!ادرس!يلورللد!ةمقالا((ا!داب"دون8بحمحطةتيدا"لميأصيفيلؤركلايفتح

تعبزبر،النقدفي!عزإلأوذقالك!ثخاادقالاتمناببمقاللذقيفكلتىاتظاوال!كتاالعربيةلاقطارامختلفونلبناكلنالمالابيقبلم

كما،!جدوكأرثو،

.،،الحياةدروبعلى"كتابمحالحالهي.يروتافيميركيةالاالجامعةبرتامجعلىي-!سىم

وجبررادر!الا-تاذنبين1لافاطهذا،نظريلفتالذيانء،يراجابوناصاربعليهورروسم

هـذ.فيتاماإتفاقاادوفعلاانالطيميومن0الكتابالىظرتهمافى.-هـء.-.-

يمفاعجبول!:ني،والتقديرالحكمفييئتافاانمنمازعةلا،النظرةطورسهرالاواىا)-ربحاللاسم!ايوا.هيه!حم

احدهما-قف!هـث،الاطرافامىلمتراوتال!االةقدهـذايتفاوتانيمكن-دهلمعلتابرةفت*در،اجدمحدودةةالا!روعدالمقام

لدكتوراا!اففاذا.بالمقااالطرفضىافيخرلآايةتو،طرفيةضافى:ليالتاانوالعنعلىيلجوايدلبربااوبرقياعدلمقاالحجز

ريش"وازاهتزيبأيح!ةفخطلند!"الصإريكاا،لكتابلقصصعنيسدرإالا"ارمساةادالال!

نهااوإلحف.عةرفييةفىمأغةيةبأاوخ!*ق!ةلكريةإنمارةيةبأاو،عصيئ.

."يخماالفيليتالتأباهـتة،القصصيةلحجمكةايلةهـز،لاجماإدئا-طحيةصيم!قااتوبير-صدلمقااجمعية

الاناخمةإ!بل!ت":زفسهابالكاءنليقوجبربم!اطلماذالأسأننجدالمدرلمصيةالرسصوم

قيم!تابصدورف"فربمعها!حناحداالتفاقم.نلينانفيالأدبي

.ىلحياةادروبءلىكاكتابًي*اد!امااوأيااس!رايجنيما56بتدائيلااالق-م

ترقىلاوقصصه،كتاباءميحملانيضحقلاتاف،اذلىنادح،بايعا!!اكلااوليفيااسترجنيها5"7الثانويالقصعم

سحراءالأحهبفيداو"لهرقةسىقيمةالانممتاكةوكررفساوىيةقساصانستإفيا"لىدإر.ور-ةا،كاوكللااوالتعليمرلصوم:ملرسوا45ءـذ"شهـار.

-،فااذألمل:لاادؤأهذ.نهـم.وا؟زصدق؟ينالكرنا.ناقديفأ.صالووالغسيلالطجيةلجةالمعاولرحلاتاو

كذلكالاهـركانواذا؟بمقياس":ه!لىكليقيماهـا!؟البعيدالاختلإفهذا،نمجايالجولبريدباكايطلبمنافالبياناتاسل

فيالصحةالىاقربنتكوص!ثء"،اتقراالقدالتقديرس؟لدوحيد3لحكم؟كنالمدرسياالقسطنصفلهإرساء:ديلاإلبطايلانمكيحجزلا

!ال!



ا!مصرريا!طتصفي1!مافي!ثأ!دا

الامةالمديريةاقامتهلديل91ه2لعامالاثريةالمكأفإت."رضفيولهمااصيم!،ليفلماذاردريولا،النقدهـا!بفيلييمالعربيالقارىءاًت

ا)-وريةا؟ا"عةعنصدرتألقياًلمطوعةالكتب.نئفةطافيوالةاني.للالمار.لمدىاهـذاالنقادبينواكناقضالاختلافيبإغ

.لحرةاسالوندورعناوا!!اهـجالنقدسيوكمنبالىغم،أطيزالاالذوقانالنقدرسدايقولقد

.الاد،"4اخياةمنا-يفي،متهرق،ال،ثاطكماا-رىناأواالىاهـرزم!مااكقاراذواقول!ن.الة:يةعالقطتهديرفيللة-كمالذيو5،الغلأي"

5291لعاميةالأثرالكقيثفاتءهرصإةلىداادرجاتااًلجودةدرجات-ولاخةلإفهايدورانت":غيا،ا-شلفت

،الاولءكأداسهامحةالذروة!دبالقت"اغحتىتح!طافان-".غيلاولح:؟ا

?نالاأ-لمن"ئفطالحيواالحين،ينإح"رزا)هامةلاثارامديريةكازت--
...الا%رء:دويالهاوإ-ض!-ص!

سوريةةخ!ا?-افي"ـمنافيألعامكالأكألةاليعثاتا)يمازءوصا!ا)ينحاتثالمك،بءدالكةاباقرألمأفأ،ئيالنازدبر؟ن-حممالا-ونانإدإرلا

الحآثماتذ5ءرضاهـتماملىونةظر8تا(:لهفينمناك-اس!جم!هـرنااوجم!بالتيالقدا-ةهذه،اككدم،مةقداسءةالىا!زظارإوجهات،دارولكني

تارم!لإحفيأرالأالةمديىتدعوقد.عإهـ12الم"اترطر*عالا4فرمعتالىأ!قي!ا؟ت،ءهـب!وكاو!ماءليدبمانوا!ءيذ"نخىبالأقدتضيعهاان

دمثق،متفمنالمعارش-ظخت"ـفياقاالذىا-رضاحفظاالىان-زيرعنليمدرصكمهـووإنما،هتركأاوا)!ستابمؤلفب"تغثبكا*م"-ألة

قي!-اازتتجكامةالدولةئيسرأقىواعال!ابمإر-رث؟ر"-ي-فا!-ادركفاذا.منهثأرولا،لف!مؤ4فسمجام!الا،سةودرااًهةوش3!اءة

ا!يةالىاًنيير0و،هاوتطاعا)ثعوبياةفيالانمار"براكلث.ثيدآالمعرض،ءادلةاهةبكزيرآ-ملانهاًاو،إ-"ودااإوصوعفيبرحفاءهورحلىلانهااماقدا

ا!رض.نالمةطقةهـرززب4ا)"روبإصالةعنالحىا)ةع"يرفيإ-"ثفةاالم!تأرعةياناءواقروإنقدل!ؤحخيربة..ا)حتاببلىراسةلهيىمظ!وقظاًناو

قاله:فماوكانمةالممذ.5.نز"-"

ةثفا،تإزوأالاهـررزض!طنرزاذ،ماخهـادنا!هبتينوفبخدثارعيدلتيغنا3نمأتالىلاوأدو3اب!يردركنا،اذت،لم!ما...لاقداكدشاإذاقولا

ادبلازت!ارلةسهواًنعلىفثإةآش؟ئاهـنتبرعايماجرتالتيالور!ية-اتأدراوا"!بمي"

ؤء-اطقتءرلييةكازتاضهاتا!،فر-بالاسهلاءيالف!ح-ختارمخذلا"رعر،!رالموالوطن!!نالأدب

في.دز!اخمهابعتز"اا)تياك*وبات،انيمنءنبميرةبقبةالتارير-ح!ذلكصإ-لةاقام!ةالىاأزاءيالففيوعهامتسنةيداتللطير.م.أ!ك:ركةأتولى

بم؟-!-يث-ةيركالامالمدناام!إتفيوذلكالى.نافيرسمافنفياماركىا.ن

ريرفىض!واا)مامإ.مينأاخوريمأاميا!الاستاذافالشركةع،دتوقد5نالتاناءوانصف

ة"؟43قام-يثايركاالىز-ا،ر،رش11.1!ذ.8ءظيمبىال!ااهـ-اىد!لج!*ية

لكمثرواعةللطب.قا"وءر-،كأارضلمما!لاقتتوبر

،-دثرسو،وصوعااهـزرأطصوةءاضروتديرتحتفييمأخورالاستاذالقىوقد

......نماوا،ريهيم.غشاجا!منهمسواإفيعلمانليةعلولانيينللبنااناالىفيي!اشهار

الررممهاؤصء!د!إبإ!!،زينانقةالحقلا)قناصينالم!اء11علىإلاءتمادنلي!ف

وتلمحىصعرضليفتا!ناثززامامم،تليخاعنصوهـري:كماءكلوراتقرلون!3برشنامغترمن

هارسلةاللأهسء:دلورامس-أودهرالدكتمنن:ااالىفأشارالو!حهذاخوريالاستاذلجعاثم.كأ"نيءكلمعرفةلىا

زر4اب:اليويا)ثمنوالواتع0اخر8!اشإ"مقابذعط؟ملمماديناغساهـنشيمئاخذنأانعنستطلن

ادبا"لمايدونيرنماوا،سناعةولاقيارةولا-ايةولامالاوطا"ونلاانمم

لئئه*بايرثل!منقاوان"د!؟تحماردةماد!ن!مافيةارأ"نرانكاايبغىولهذا،وذا

تر-ةيرفنات":غىولهذا،"واشماعورسالةمنطمالقةفكرةر)ؤىءكلفلىو5لبنانباز/

....الياسةجاللمؤبا!لادبواوالفنالفكررجاللدجهمنعتمدان

هفوليرةنالثمعهـتايىمحمعمريرمنيسرممنانخاذهصاا)ىالة!اءا!لرامينيدعوالتيالىظرةذه5انفىر"بولا

لاا*رافىادمصإعلاثالىسه!ا!!ئدةبفاعلميهوتعوديدال:ثصارنالدىلبنانتخدمل!غتربينبالنسبة

وتاخ"صءرضبفزأ.اخرىيقةطرباية!عليهالمححول

نيةلبنااراررااتراارمةشولةساللطيفاالكعبدبجاءـو.وطلهـرلمجط

تون!-خوجهمحمدالىيدافريةءاكومالداهـتيوك!لالخا!،،الآدابررللمرا

لعداد-"فىدصوا-يداالعراقصومتيالداروكيل
*:-ينئيررين3"ظلىئتا)فااسه؟رخلإلسوريةفيأ)"قافيالةساطددى
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ا!لر!ورا!ط.فيقي!مااطىللفيثا

اقدموهـ،.اءرأكىربديةا.عايهاجللقال!بلإسهورةالابدليماااصثافنهبوا)كنعايبنهورلهكا،عتالفيح-ىالىنينمنلافابصعةمنذريةسو

وج-دتوقد.3لميلااو:ا!عضربعالراالقرنلىاًتدشإهنروفة08بجديةا.ةخ!لص4بيهعرإلات!كنلم،والندءر-ينيخاميوالاراوالفينيقيينيين!لحوا

.ثونالثلإوفطرا"يهاترعتتاصغيمرةفخاريةلوحةءلىمكةوبةمتةطع"اتفترخ!للىدواالبقعةهذهلىا4برالعريرةلجزامنهـجرض!نتكا

إللغةبمذهمحررةفخاريةا!لهاءرصتكماالابجديةهـذهصتعروقدال"رلييةاللغةبناتإلات!نلمبيةالسالاقوامهذهلغاتوار،ا-غالتار.ن

.ىخر-اكأ،ةةوف-اياوالعقودر3لاشا--اءاقىويلاوغارب""االعامفياكامليلادالاسلاميالةشحتموعةدهـا.يةءيرالاغةاخ:هنكألاصا-ةا

فييلملطهاصسالقيءوضححددتالماماهـذإط%ل!يتح!راالتيياتلحفروا،الةربءنلاصاثوناها851كاررف-ةالشريةالن؟ولهجرةإررلىعهسا)"الث

هتاعافيالق!رهـ-ذانرأ-يتوا-فرةاالةق-ءزاللاضوا،تةلمداهـذهتمو،"ةهاومافيلرالىزرهـراطردعلىعةالفالل!جموشرش!وبر31نواكاولذلك

الادنى.ال"سقفيفةإكاث8االقصوراعظمر:أئهأطوجماهنظي.هودقةبالرتعرمطلمسورليمااهطا"باتالىترءيالتيابةيضهايةاءظرادصسطإذرك

قؤأونماانمكير53علىالعأورال!ا)ءامهـذافيشيفرر؟أد-أتايى:"ت.3نواصأ?.اليهاالاسلامد-ولء:ذإلا

لهجمذ.ريةاأ،رواا)بيا-"4اطجياةءنت!ىثفئطوثاوهيالقنحرهذافيفيالححو،ةص،ودوذكارليماالأفىعئات511باخلاصالدولةئإسرزو.وقد

كها.ملوليعهز-بار/.واطهةلمملاً.ودعيهامةالعاثارلاايةمهـيريةتقو

جستعالقصهاهذفيماثفتاالتيتةلم"حواا)ةقوشتذاال"اجج"تللوطاواختمهاويةلمديراكامةللآثارمالعالمديراعادأطسإيرتور3لدالاستاذاالقىثم

اغبلذو.صهدنىلااقلشرأفينلاا-تىفتر2لتياا*اجيئات-اللواكجراكذلك؟رونهماكلءالعلىاي--نفدناة:ا!)نقتيومطصيدةعداتتوسندرا:بةو،

لآثارامديريةوتظن.ا!تر.ز!فارزفاءهاو*هـاغآءكربعصهااًلىمجوعةطولهاا)تيالحفرياتمنستبمني!لادناروا،الاثارهذهدراسةفيود-3هـن!ذله

.أثااير!!هثصهاواا-لىىيم!زثتكانكاااوملاذائحينال-اقبلةكاعس"ص"لأخهاكءكرةرة3شصولها-اتالدرامن12جرت

:ج!تواخ!سفيتبترشعراكطرأمطهآشفاتان.الكبرىالتاريخيةع!رلافواا)ءقافةلاشماهطاًومقرللعإنماء

،ط.لاوغارابا!غهو"ضهاوبايئاالبباللغةبعص،ااًكط"رأرحلوااالاولىفي-،باجذاًحلواءرضأمأ-فةجموءاتفييةالاثرالمكضشفاتءرضتوقد

.كأتافةموسهاا!زيماوناًوواكؤوسنيةالنافي-لىفطعارإواوالصورظاتالخطمنبرطهثيررةقت7وأ،.وضخةؤ*،انارةتنيروا

ية.لاباا.ل،لةفي-يصلواواهميت!اوثدر!واالكااارقويهةلىاالمثةةينءامةوصعفيتجعلالتى

ال-وتة.4العابرتخالالولبرعةالىافي-مالفنيبيردهمو-خلماروإينبذها

.وصصافجرارمنالفخاريةنيلاواا-ةاطافيا؟دردةورمثهاتكوالملةالاثرلأبةات.1

مم!+!!-2كميرأ2:+نس!"ة!لا.!!إ+!ولسلىاور!ووفي.3:يرةتبعظيئسورفيا)يومتمم!!التييةالاثر،تعوالب

!كأ/-.---!+م"3،،ا:يليف!اا!اعائجولي:تابم!تفالضعرفيءل

؟!ت!نيفي!كذ؟!جمثتنكب!-ة!:!برت+يز.نج!*-يخبهيمم:،حصخغح!ثجكيءفييم!!صر+!؟فينر؟بخي!اللإث!شص!بن!ل!ت!!كنهظيهبم:*غفيفي((للومرا؟.ت!هطفيىؤ!لرءار!للمحاا،رباروردرهاادلاستاب""ة-1

.في؟-ف.-،"يز؟لم.(ييرر-ق!)يرءانةيرمد

عد؟جم!

0\إظإ.أ..!الالهل"هادةء!صهااحد!اكارربمامبدىسافاكاالىزش!كأاوقد

؟%؟نم؟.!؟فيلا%يرااإصدا"زروفي."لحبابةرل!وتعصترمبدفهوا):افيماإ،ى01ءشا

!أ؟بثم...:د.ة،،.،..بر.!في.به!بنه!ءاًلمحطمةاطوالماثإيةالانهالقطعن4كثيروجد

؟!فا-3..:دسلم!!2دخل!-.-س!حبماأ:زرهـس..+ؤه"نخ!!"إد.زر!+--د!؟?!تر؟ك!كا!جميعاتماورت-هاوا!سفيماريينةمدفيشمةالمصالاثاروص"ت

بر:؟في*!تنمكقم/ث!!فى.+ح!+..!%!ي!؟.ع!ي!.؟بم،!!؟!ش.!!يمان!ا"في-جمخو!.خ!!لأاولبخ.اجلادافل؟لثث!لالفلاافيءئةلملىاهـذهفيةطيااعلىكورامنعاتثماءالقاعلى
زر*!!!؟تم

؟!قيفيد؟19./29.5..برج!ص/كلئر!!وغ*"+.؟كش،9.يه!ظ؟؟؟.إبوقاواوالىومصمفاةخثيهعابه).مختافةنماراالاولىةالواجهفي-

ك!4!!ور!.-أ-ح*!ح!به!حمل!ف!،:مم!الث!كم!.؟-ة.(الحليلضع

:.-،!!أفي.*ب!أ!ش!!بخعهبرأك!.3-+افىبخ?!ي؟!..د،2.؟نر/.+!-فيوقينم"رلاشعخاصها:عض!ةيرةزيا!غاوالثالئةليةا)ةاينة.3اًلوافي-

+،آ؟(!.-!(:!"."فيرز++"ع-.42*فيذ!.!.ةشقا)ءآ)ليماةالصورافظر)3لاههبداتماثياوكلـءوينخرالأشخاصوبعضهاينةلدا

بعضفوقميديماوضعوااكعبدوضحفيلاشخاصماثيلذدوحيث3رقم

ا-رهرآرتثفا.ول
.(بمماثواواثدروا

البكزنطية.الرصاقةمدور"فييتزكواوإوهـازسااًلىكءوربعة-3احلىوااناتوح.وواشخاصلآلهةصغيرةتماثيلبعةلرااالوإصلآفي-

"عالمعناطهشفالمنطقةاهذهفي!!زكوللوتور3الدلع!اا3دؤ-اهت..لالل--..
.واساورواحمامالم!هاريةمه.بهمجطهءوفىحارلة

مكان!ا.دوىر!ر-ءيىسا)مقدي!مةك"؟3لمياقوكانري.1نة!رل5اانيظنصدفيةقطعإلخاهـ"جهةلواافي-

صفالنفيا5بناؤليهيونانوقدرتلهانحططوضعالىانضه-وقد

.اطا.سا!قرنمنالثاني.وتعشيرمبدنجدراعلى

فيالاسلاعياحفنااسهـاهنة"دورناونوكاشينالدكتورةرصة-4بالقرب)(امهغطآريرت)!رارأسفيشيفرصكاودالدكتوربعهة-2

الاسلامية.الرصافةنةمدفي،،يدلبرغهاجامعةمنكانماريئكرونههوريةفيالأثرهطلللمثاطالمتتبعينوأر(اللإهنقيةمن
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اتج!ما!!طتصفيفي!ما1طىدنهث1

مف،ـفقدمصوهاكنزها،افي0الروال!د..ءنبازءت،تماثيا!سبعةكشفتمكانة-نجاصةوهشام-ينالا"وتاريخفي،!كانالتيظالمدهذه

جنازيةتماثيلانهارالال!لمديريةبلىوو.تالارجاوالايدياوالراسالتحرياتمنئفةطاتش!دالتيالتلالمنبروعةالااليرع!ليست،و.قام

فيهوجدتالذيادكانفي:اصفيتمنهانتزعتثمالمعابداحدفيكانت.وابعادهاءواقمادوتحدالامويةضورهااكتثافالىكادفرباتواررة

النمر.بةلىوبعفىهالرجالثيا!الماهذه،و!عضلانا،وقوسأالحفرياتعنوصوراالمكتشفالقمرنحططلمديريةإضتعروقد

.ابرفورا؟ص.ن

-.!..الدتوربرئاسةديةوالسالبعثةبماتقومالتياداطيةشلح!ريات-5

!بم!+كلفيع!!ؤ!.!..فئ!-13لأ.+:2،.،"!0001.؟بز،أ0-.."س!3في+7؟+،جنم!1إ.ى(يدلسوا)لاباوا.عةجافيلالثوريةاررالآا-سشااارٍمالديدرافا

،-س.+9..مة*-لافي؟دأ.؟بمءإنرة!:،.!..*.؟!!ا."-إ؟حإ-.(في!ا؟.:نجو!ول".أ؟أكأفةالحضلىعصهاارشرقلاامترايمدو61دمثقعناصاطيةاتلهعدخ

-.3..س:.-.ا!.-+ةإقيد.-9افيرالجعرالاثرييىبموقمهانظالا)تاكلـذلفتوقد،بردىأ!رمنالإءرى

.-"."..--ا+:1"!*.اإيلادةبلالناديالألفالىودتعةخاريةقطعم!فيهوجدماوبكثرة

+،د.)إ.."":.!لمص.-*!!؟لى-.!.؟!في.خ...ا؟..و.*-ههىطولهحطقيخدوداشقعلىالالىحتىاقتحرتللتلهداووالحهريات

!++--.كما+؟سقي+2..سكه..-؟+.-/*02/؟؟!س.في..!!غا)ءالماوس*تداس،ور3"ورب"ـالدقاماشار!-"وعرصهأكربةودارب

،،.د-ء،!لا..2!.!ش-ا-.،..بم"+..د!وج.+..2لا.!ذ!؟!)منا!بة.كربنيةاوعنالدلالةغنيةثارآيمنفكثفبالبعمةا"حقالالمافي

!-!00002؟غلأ.نر.ت+.قي-كل!+!.لمة.ككل.خيرلاازطيا)ميرلعهدوادلميلااةبللثايالفلاابييخهار-،وحايترةبىقعشرةقتيا

نر".:..3أ..ممي!قي؟..!ل..

.،في،**بر"(..002س-ضت"أ؟ك!،-،.ح+3!لم!.؟أ:ش3++فيإ!.ة؟.المنظقةهد.فياحهريات1إكورالىلآثاراداًرعلىإ:ررولىاويتوفع

ا!!7.؟!"+!دا.؟!-د)-كأ".+/ءلم!2؟س.:..؟قي+،؟،.....وا-ص!احهالقديمدمثقر-حتارءن!الكثفيكبيراش

-8،!برص.!2د-.لاتض.نلانهالعاشقينةبراسمعايهاًطإققكرالصايةتلء"روضاتومن

القرنالىحراجع!دهماان،ظنتءانقينورصلاةلاعرعظه!ينهيكاين

تدصصفريات-طاممماا!رةمدفنمنتمبالان.الميلادقبلعشرالثامن

.(غابالا)القديمةج.لةمسرح-5رثاالآيةمديرياتحمو-ب

لىاووذةت،ءجبلةم-رح!منإطمورةاإلاقصامشف3لىالمديريةات3قيا.(ىاصيقمر)لرقةاحفربات-1

كأصهوبرصامش58يبلغالذيبقطرهالمءسخبدا،شاقةهـدجهبمدذلكالىزشكر-كمايرضىع.ىا!يقمرعنهةطالمنذه5فيالحفرياتكشةت

306لىمةاًلمبزو؟تصتهم2.،5قطرتباغلذىاعشرعلىيديزماإظهارامكنوقد.المعتممعهدالى-الدلائلبعضذلك

دء!ثمقمتحفمةت!ات-جوقىديدئهجزاابقيةكأفيونالسوريرونالافىويحاول..منهغرف

ثداً.بشوطاذلكفىقطعواوقدبعادها
ح!مطا؟ديدةمقتنيا!االعامةبةالمديرمرضتلم!تشفاتاهـلىهنبجالم!وا..

طية.ننيةال!زلروماا-اليونازءةلالماروا،الاسلاميةلآثارارين""مق!ةخاقاعة:ربحاتجهاوالىضتعردظقةاده5فيكتثفاتلموا

ومثط.نقودو،القمر4باحب"فترصاذيالىجاجامنقطع:اًلاواطفي

ةدمملهصمتيلت1.فضةمنتمخاو،الشطر-نج4لص:ادبو.،ولةالطا4لبوزهر،جعامن

فيلمدنيةالحقوقاستاذالىرقاامصطفىخالشبالاستاذليث-لحداع!-1.شمةيةرظفلىواا:أيئالنافي

.لحقوقاكا-ة.جيةزجاناوا:)ثةالئافي

4كاتفيلمادة.ااستاذرودي15المصطفىادصورالاداريةا!قوت-3الذهببالخثمنوفطعبارزةزخارفذاتواواندنانر!زاًلرافي

.-يةرالسوالجاءعة"نلحقوقا.(طاعكطاءرة.دفن)تدءرحفريات-2

طتتجاهاعنمقدمةحصاندجررجؤف"الفركاتبةللةالمر-ين-3علىموزغة،يباًتقرامتارستةصقعلىالارضعلحةتحتالمدفنيقع

والترجمةيوبافؤادللا-تاذوالمقدمة.ءشرالتا-عالقرنفينيالفرالادب.الؤورمنصفوفاتتضمنواوينا"ثلاثمنيتألفو،درجةوعشرينءبح

-.ايوبسيىلاخبالىحتتقدمعلىتدلتمثالاوثلاثينسبعبماعلىالمدفنهذافيوعثر

فؤادتاذينالاسشجمةالاولىالمجموعةتفيخوفزطونامؤلفات-"4القرنمظلعفيشيدالمدفناناًلىيئمير-صيلوحعلىعثركما،الدمري

العالمي.الادبونعسلساةمن2الرفمتحء!طوهـييوبلياط3وس.الميلاديالثاني

والكتاب.يوبافؤادالاستاذشجمة،يجزف!ستيفان،؟ولستوي-5ء.نساوللرجاوبعضهالكهنةبعضمهاثيلتماوهى"لمكتشفاالتماثيد!ضتعروقد

.العالمىالادبعيونساسلة.ن3لرقمايحم!!.تدمرمسرحفي-3

غوركب.لم!سيم،امريكافي:6اًنخيرالتمثيا!منمنصةالعريةألافامتدمر"ءرح"نمايدومماكاكان

بة.روبافؤادالاستاذليفتا،ا:عارهءنمة؟ط!اتمعمنشوفلير-7.ر"المحيطةالطرقاتوعننةسطالىرحعنالكثفالىادتاليذولةلجهودل

يف.الشر.نيرللاستاذ،والمجتمعابيتفي.العرإيةالمرآةهـ"هقبل-8.(ميداالىوجنوبيكلم31الدرونرجبل)الكفرقرعهفي-4
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ا!ربلهصا!ط!أكمتفي\1ففمثاضلى1

فىالمغروهـونفسهالةنيللأهرضثانيةارجعالوجيزةإلمقدمةهذهبعد.العربيةاليقماةدارعنصدرتالاخيرةالسبعةبؤال!

حىالسنةفذما،خلاثمتاايالمعارضاإ=سنيكونانيكادووادللرالىالثئبصاسندللإستاذ(يثالحدالادبءنانماز)انوغيظلإلفي-9

الفني.إ-توىواوالوعيةالجورةحيثءنوذلكبغداثفيا!ن.الكيلانيابرافيم!ومدم

كدالسسخللإشتاذباخشصاربغةالارالدينعلومفيالاسفاررفيق-9.

تأد!.-:.بم"+تنرلأأ+:،"أ.ش!"تجتر--!؟أ.؟9ش؟.لى+.إث3؟؟+أ"-ثنر."إفيش؟!!؟ع!أس؟ير!!!ش!-ؤ012!به!.مطنجعةبدمشقالا-تماعيالاصلإججمب-ةب.:اليماودشرطبحالجةاريوخيد

؟س7ولئحع؟في!أغ!س،إنهم!!!!با!ل!!-بن!ك!..انج!!!+..؟..02لم72لا!!3اإلأ.إ!-!\.بزلأ+4"/!لم"؟ئ.2739اطللضاا

.!*4؟؟2!-آ.سياء.7:.ا..جا.!إا+.!(!-/-.ب؟-:اإسلأ2؟:-+*+،12؟ت.ا.،+

ةأ.د؟!يبهص-بم!؟ق!ابه!!!.!:3دأ..،..خا،--!".+.:لأ...إ.ء.ة.....:(..؟.!فى%زرفي

ء!،؟،ا-4!د9تجر!س!بمشفيظأ\!م-.بردلأ!!!؟-211-اة!-+،..43.؟،الاذقلمةافيسةيالوالناديمولهم

-.ع3.ج؟!؟لأ،9ير.ول؟؟جم!!اعنياعجداكتعللاسمادوالاجنماعوالتاريحالديلىفيا!محاءر-91

كا-!ش!إج!5لاييمءكا-،..-2731:3912لدقرا

-يز!.!؟.؟الطفي؟أ!ش!.ا(/

-لأ.-عدبفي9*!!+ا+.!.!ث!.تهي*+؟ا-فيفهو،الموسيقيةالناحيةعلىنثاطهيفصرلااللإدقيةفيالموسيقيالنادي

9+قي"بر،أ+1-00ة.اانم.!"+ول+-،أ*؟!فيولبالنثاطيه!ي،يادوريحييهاالتيريةامروااشرؤهيةااوسيقيةاالحف!تجابالى

!يخبما!.2/؟!:."!لم:فيء3-ء-ثغ-ول؟يئفي!القإهاالاولى:ت!محاضرالماةىللشهرفىش!دولقد.الواسعبممنادـ-الئقافي

+ن!!!.-د...ا.نجا!.!.!كطدب

-.+-"1ا!دا+.؟--.؟"لأ-؟،حبئفيظدد،"ط!ورايموقرودث!ايواارسطوقر*:نمااغنووود20احمصدادلاستاا
-فد!لأتم!1(؟؟!عدد!

؟جئمبئر"نجفي!*.-+"في!-ول+.لمئج!2!"تنج-!.لأ.2!\5؟2.ىبيةءرلدرالياتفىو))احمهاوكأوالارهـزيرياصالاستادلقاهاأوالثالية

في!..!ول..م!لا.!؟!يرثغ+(.لا،بهاع+.!!!!ب!؟!ث!؟-بئصةوتألفتوالرسملل:-ت؟عرضاً"زيرانمنالثانيالبومفياقتعانهكما

.؟!!..بر!؟!ة،لأ؟!.

.!بمكيم..د..!...2!لا!!!بز*"...!،!إ؟لى؟-.!كوديدوالىفياشردلفأوالسيدئيساروجفىرمصطفىالفنللىمىالتحكيم

،بخبما.!.ا.!!.؟ت.؟.،.!اعس.دبخ!قدريابركليمال-يدينمنكليتيلىاالرسمبجائرةفارولقد.عصويعجار

..*!ش!ةا+..6-؟لأ!شبخ-لم!!نر!-!..+شالى؟"!كأ.؟ك!/وءا.لأ-؟/كاليالىنيكالتزاينالىيدمنكلئيلمااسملىابجائرة.وفار،كا-يارلوسياو
!غ....:3!:!"؟س.--++-..!ك!قي.!.إ،بمبما

.إ..-+!-في.؟عإ.،ولل!!-،بتج!؟.+؟إ.:!.:ا!لى؟؟!النحتةبجاشوفاز،ءرخالدالى.دحمبالةالرءمةبجاشوفار،عماروخليل

جميكحبم..-:*+-.!!ا؟!في.7+أ2لم.7ص3؟:؟...اد3.تيودوراد!ؤالسيد

.-..9-7!؟2!+..-:لا.:تنمنج.تفيئملأ.7!!.؟.ت؟%ثم\ا(،.؟./.*ش.:في2..لأإ*!.؟نج!؟؟!ايباحلبءنبخاشالفنار0وتبيرءنوخلرالفنارلحفمورولقدكار

يم:.:.-.،؟+.!؟بز،6!-بز؟+-،!دفىكأبئي!،"3!وءبوفي!*؟..!+(إ..:نم!نرت9في!!خ"-.-..بأ!ا-- لا6!؟2،2!+لأ.+."+...إ*!."؟،9-"ـبعالارئرا؟وااما.اللإذقةفيالف"يةالفنةالحرك!-حتشيمفىا.،كأ

.-!لأ!،00،02+د!عخ،+شنم

+ول؟؟-،يخ؟....ول.!؟!في..،.:!قيا-ع!.......:01+؟!ءا"نجإس.-،.هـمح!يهكؤوسوهـيعوضيدلرلىيدلجمهاتبرعفلقدالمذكوكأة

!ت؟000.3إ.ا!..أ:آدكأأ؟!يفي-جغ!ب"+ا."...3-..*..ا.:لأ*ولثج؟.-9قي

0091!لى+أ+2!إقي؟-!ج!آقي!ل!+يز.؟؟ط-./3؟إ!+ا:+2؟..!.!.-2..........+.لأةطبخفيفي!:!/ا،

!+00،9!*+.!.،!002-ة.خكيئ!*3!،.يخحظ!ا-

ءمفالصامثلال

(1591عامباريىفير-ت)الفءليلأحماعلزيأجيزصورةلثالثاا-:وياالروادءعوض

خلي،الثا!-ماء!،نحسئقفا-:فقط-خةهمالسفةلهذهزينالفناوغددابوءاور3للجمتو!امة+و)ةكيالةقيدوالرا.عرض!ةيلماار3اكفيقيما

صورو!موع.حناوءيى،ناصر-اءياء1،لحصايدز،!نصبريءودفرادهاابدأشينخلتسنوأتعدةالىا؟ماعةهذهفيتارحويرص.واحدا

نواعه،اعلىالتضطيضثمومائيةزيأيةبينذيةلوحة(49)ضالمهرذا5لىعغالباتتمكانتصيرةةسفراتالىتطورتابوعيةوشماتيرولات

.(افاللورتوغر)اوابىرعلىحوالطبوالحبرموالف!بالقلمالاعضاءوكآن.!أوالسمرالر-مءاًشاقنيةرحلاتالىتطورتثمجاتالدرا

فالصورة.4زيه-"صور!سبر!نئقفا)ءرصوقدفاطاقوا.وإلاتجاهالملابس--ثمنيباتقرالرياضيةانيتصياةيح!ونفىيها

امانم)و(ف-إة)صورةوهناك(للقرويةاوالتازنية(القافلمةا،فلالاولىواطياةلبيئةولالوقتإلىالا((ئيينالبداجماعةد!ا!مذ)كبعدنف!ماعلى

ذاكرةالاخلمدةاار-"ـفيمماناحسءنرألىفي(القافاة)و.(ةلمرااعةوالجطالفكرةهذهر3زصاخذتالخار!يالعالمفيوللتةظيمالحاليةالاجتماعية

ن"ماخوذمحليموضوعها،والالوأنيرالتهبفيوالقوة،الإساطة.فيهاد-لىن!ماالىتشيروالدلائلىالروا-جماعة"اسمانة-المعلىيطلقولىبممواذا

المددرأةظر،وتعبانهاك-الةفيال-يرىة3اًلجفيفالاءرافي،ةاقياساابيئةا.واتزانانظامادثرولاسهدفنيةصياةالىمتج!ولى

لأولونرى.والعطشالجوععلىصبرهاءل3قاانهونجدال،نبزميلهمنالمعرضودلىلم!الفنيالانتاج-يثمن،الحالي.عرضهمذلكعلىيدل

اربا.،لكأالمرسومالوهـاجللافق.قابلةاومضادةمظية!تلةوهـلمةبدظيمفتقومالمجاعةهذهتتطررانالىتقبا!فياملواني،والاعلانات

اج!متع.يرفيذلكوتجلىالصورةفيجيدةوالحركة.البراقةةالذأس"فنانالشاكلحولا؟دلمنهاالغرضيكونصةواظالعا.ةالف:يةالمحاضرات

فوماالقادمالسجشصىفواتجهتإذالجالهيئة-غلىا؟وعوإدا.اطضيىللصقصلالو-مدا)-يلو5ألاتجاهوهذاض-كيةالتحكلهمثاوءعالجةبيئتهفي

رينمحاولات(نحسئقلفا)و.الط-اموبارادان.ينودهاذأملنهاوكأ.الفنيةالاتجاهاتورلورةالفنولتماوننالةنازنينإءرا
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ف!!1س!!طبكتاط!ثما1
ينناقيالمريئالةنانمنا-رىجماعةمعاخذهاالتي(النقيطية)بالمدرسةاذاذلكوورضح،الانحىتفلورعند.لمولكنهافنيةوتجارب-وآخرحين

ولكن.ا،خيرةالعالميةالحربخلألاقبالعرمرواالذينالبولونهينالفنانين.!ةالراامائم)و(القرويةأصورتيهدرسنل

بتاءوحار!اتكويننحوياًفوتجاهااعيفاخذالحينذ)كمندانهليي!رطابعهعلىصطمحاوهوالخارجمنرجعةقد(الثيخلياس،عيل)واما

-احة.د-:!!)لو-تهان.الصدوىثلجمماوهذاالرلمفىلهخاصةشخصيةكازوالناخرالماضيةالسنةمعارضفيشاهدنا!يماالفنيةوشخصيتهاطاص

تفكيرمعوافياءاكصميمفيالقويةاللونيهولل!ضلالب!اطةفي!اتبدو(اد؟يةكآنتالماضيةاكةفيذكرتوكما.واحدنافيقنيةشهخصياتعدةيحملون

ية.اكهاالىالتف!يرذالمثويسترموضوغهتكوينكيفيةفىدائممللايت!وقد،وروباافيالختلفةالفنيةوالاتجاهاتالدارسمؤثراتمنهذ.

فيصا-.كاعدهكات!اتقدماالممومعلىقيها(فاجدتاصراسماعيل)اماصور!لاسماع)اما.وحزمبئباتراتالتجتلكامامالوقوفالؤيينالطلابرعضى

-!بة-ثخصيمةينت!وغلىساعد.بعاطاكفسهوكونماكابحزماوقففقد(الفءلى

زيخاإبنالفةربب.ضالضقاجداربةالغرومن.الاصيهللسنها.لروادمعرض.ثلالصورانة:اهـىجلبماالمعرضفيالعديدةكلوعاته،وبينوقويةخآصةقنية

(ولعا!منظرو)(الجادكأ-ه)فيسيمالا(ناصر/الماغل)حنلعبى)يقدمانالىتةءلفيوامل(افا"يتو-س)ر-المسماة10الحجرعلىالمطهوعة

ت!دم.!ولالاناما.(ناصرالماعيلكأدالتلمذةعمدبقايااخرمنذلكلوتؤضابالالوانالاخرىصوره1.ا0بالألوانوخصوصأمةهايدالمزلنا

وألوان،جيد(شجرة)لوحتهوموضوع.الامامالىخماىومثىكثيراً(شظر)لوحةثم.الالوانفيالبساطةزجمهاتتجلىالتي(لكسمبرجحديقة)

هذهفييخارر(ناصراسنمايا!)و.وروهـجفيهاوالفضاءيةوقومفرحةالبقيالممثلي)ولوحتهالفضاءضدالغا.فةالكتلةظ!ورمعالىاهـ!ةالالوانذات

.!ور.منكثيرفيركررها.هو،بيتهفيالقائمةالحجميرةالشجرةالصورة..عأوالدراسةالتعبيررينجمعتفقدد.جصورة(الصامت

النخططيةالصورةالجيدةصررهؤن(حنا)غإصىالرسامإطانصلأواخيرالمازيةالصورءنجموعةالسنةهذهفيفيعرض(ص-نصبريكود)اما

(للشمافيايةقر)تهرصونا0"يقيلىاو

التعبير.فيإطةاليذات(نجوى)-!ص!صصء-صءبرصص--!ص!"ء-ء!"صكايرخرصصص?صصصصصصء"صصصصص?صصصصء-?صص!هرم--بخثم،الإسمارمينالبمنحركتينذات

لأخواتيبسيطةهـةليوبهذمالمناسنة9إلهالثحمةنيةالاردإلمماممة9شا9الاعلىالىالحر!تانهاتانقدفع

ومم!فيءيرهوالمعرضانينفيهذالفنال*هـ.ء.!*

-\"الآدات"لراسللأالمت!نان،الاراهـيةوالوانهابةبقوة

الفنمةمناولثخطيماارسافا!مهنمعاالغاضىا"لة!للإنتا!شاملفنيمعرضقياما!الاسميةالاردقةالمملكةفيمرةلأول95تنطاقالهشرمقءحمراكنإةيجدر!ا

-9معهدقاعةفيالاردنيةالفنندوةاقامتهالذيالعرضىفيوذلكاليدوي؟ويظبمر.جسامبامالالسماءالىثانية

هنا(اكثيرتباعلاان!اولو)بغداد؟ثهلوالذيالمنصرمالثمرمنعشرالخام!في،بعمانالعلميالنهضة!عندماالملليميبهالفنانهذاانلي

بصورةاكرقيةال!ونانادلممعاالهسرةعلىذوفماخلالهاشاهد.ايامستةواش.ر،الا!ىيةئر9ئالرعايةصورثهفيكماميةالطبالمناخاريرنم

بالدرنجةتعتدخاصةوالاسلاميةعامة9الاردزهةالمملكةوفناناتوافي!حالمهرضىفيواشترك،تسمةلافآ9مواضيعالىيطهحلأنه(جادرية)

".0519عر،--لىا95بةأنينسااومةزىءمنىمنه!ااكثر

،الالوإرم.الحطوطغليالاولى9دىء-جبعلىلمماارسالىامخلف.1!وطحلاب.ىوعددبمير1

المعارضالنقمىفيهـدالوت،فيناحبذا9بأت؟رقامتاشخاصثمايةمنم!ونةلجنة-:توانت،الجيلةا!:ون9"يرةبالم)والمسماةيرةالكلوصورته

القادمة.الهتة9أ)اهـيدر،لوتعلىالاولىالكأسادلياحسان:السيدفنالالمحائزةارصور9ال!ريةاءوعوالحثمود(تمثلالمح!برى

عد\والسيد،لينانارز"نلوحتهاعلى(ال!اني)!-بإن!ايرياالآز-ةأ،الامامالىوتتقدمز:دفة!المكتظة

عيسى)صورةالى4ثازهونربعالآنسةوا،إلريفكمالوحتهعلا(إثالئا)الاداتاسلءراللحامرفيف؟التعبيرفيوالقوةالكنهيرةالمعاقي(وةيها

فمكلا(.يلال)ة!والمئيةالما(ص،اشاهدكوشوالآؤسةازهاراوحتهاعلى(ر-علراا)نارو!!)قيى!الفيرفيإسترساطوامامهايمفلمن

الصورةفيأةالمرانالاجيدةصورة9عنالتنقيب!شرنالتكما،صان-لخزانلوحثهاعلى(الخا"س)أ(جازىسارعوصور""ـ)4.والتفكير

)منظر(وصورتهبعضالقوةتحتاجالىااثللا!الاولىالجائزةدرةمنهايدوالىللن!تالاولىا؟ائزةالادنلأ،للظلامفيالى"شباحتمثل:بغدادفي

.المعرضهذافيالجيدةالصور0م!دحفلةواقيمت،الثالنةجور!تايه!واديدالتانيةحجازيعفاشطمةوالاناابيوت7سالدامالظلامهذاالىمى

،الروادلح!غةخهانيسلااخ!رأ9الجوائزبم!سلمالتدموفيبم-تايىدةاللداخدوزيرةبرعا\الاشباخهذهعلىوزصيئوتظان!حل

.ر-1بين"نأتكأالتيروزيز!الفنانةبدتوائزاتوالورائز،ن!ل!ا؟،يىماً.وروالىلمتحلمبالفرحالتنةالبثر

هداركوراروارجوالعاملهذاافيبأنتتصورتبننلمنهااوا!هاملاحظاتهاليعضالمحكينفيكأاءضاء1رفياتعنتعكرالمعنىبذلكوالصورة

فنيةلمعارضالتشولنقطةالمعرضىاالرمزيةإتاللوحمنب!ددواعجبتونبال!تعفاز،ضةالاردنيةالمعلكة99(الطويلاطاللي)لوحته1ه01!بطالها

هـحهستوىواعلىاوسعاخرىالامتكما،اللإجثيهابؤس!ورتللتيءلاحيلوحةلاسما9زنهاية؟لليا!أليس.فظيعةفياهامنصورة

صهايزصرابتيبالمواضيعالاممام9".العالميةالموحاتعن(الةل)علىا!ازفيمنماءرداً!المتقطعةلامالاصقبفثناكذلكومع

.والاقارس99سففط.لدراقفي"الجديدالقلمل!الى.يلةمنالعاشرالعددصودر"ئج.احجارءاووهنادبفاسوادالليا!صا

ق!9الاردنيةالىميدةاانالناضبةهذ.فيونذبمر.الأسفاشدلذلك\زيد)الفنانالىنتقدموالأن

9معلوماتوفيهالتحدةالليبيةبالمماحةخاصاممتازاداعرواخكير(اصدرت9الصورالتيالىقليلآرجحناولو(صإلح

سودعملاغوادا.والا!يةاليم،كييرة؟لندنفيالعراقىالعرضليعرضها

لحملةالفنورافينلندمعةحاريومد9ة9ةء.نا!9-.
....-ءص-!?ءبرءص!!ير-?-ء--!-ضعع!ءشاثرالخابىيهالوجد.49سمه
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