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بلعليهم،لىةو-،ماكورلغليالح-داءدءولاانبلم!دلافيالفنات؟ععلىاتعاجنافي،اطقيقة)-ةكميذمبانحنلو

511ت8رالقياطيرةإ"الشفس.ال!لبإقوالخا"-لةوحبارورحراانصاقلوجدنا.صإتناواقنامعتهوع!قل)ففي

ا!ريمة.ابرسال"هو؟ومإلعبحالةنبثىءيئصللاالعربدنيافيماف"باليرقطءاس!!

(لب:اناالجيلقيصوالاستاذجوابابوالاشطرندق!لىولالكلوةىان،وواقورنأمعين+--؟عى!ء-و

ب09+!.،الفيوائتاجظامنالرواتظبينعلاقةلااطلاقاًالعردالمفكروان.اورناعلىيعلرتب!-:خء!-!؟ئن!!؟كا!كا-1-بر-

-.؟/-إ!إبر!مندبافي،للعمورخلالالتانعاش!د.وايفماتعيش.أمتهوادفييعيق--.!!!-!!-"قيورنج!!كاءع!+3

إء..!"فيشؤ!!-معالناسبين،عاش،لواطبلوالالما!لذةوالتوحيهالثقاقةعناءس.احدمن..ووا)ةنءكا!صيخ"بن*؟س!ينض
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002لمذ؟كاليماالرمزالىلجاً،مفا-ىهواة"ى!ثهز..موالاجنبيا،الفايةللفاراتمخ:لفمنفوةى*!كأ"!!-

+خ-لمط!.خ219-!ع!بزص!ك!!ش!؟3

!؟؟نج!بزة؟*!.شعور.غنعبيرللةالشخ!ىاكءورمنكثيرا.فيقليلحيتولا*في*-!-س!هددق!ز-.--.*+

أ.!قيكا7/؟!د-كثيرفيااف9طرمنجماممطالااقمناويخلولافيرمو،لظامرادبعشلاا،ميلةولا.

الى.ركذت،للةنانجهاتاًشالاغراء،فاذامن.الا-نبيةللةنونعنوأغزرريوه31

،ظهها،او،*ءالاولوحةالىحولها،اعمات9كافمنفنياًزطورأش31بانهشعمانيم!:ة!الذى،لبنانفي.الفن

حدبالواقعا)تقيدفي،.لكن،ةصيدةالثاعروزكليدأوتر!يداافةبخطا-ثرهفياهش،وغيرذلدقد.هإسبببيهالعرالبلاد

بىافنانان.كاًاطبيعااةهي!تنةار%*لهالا؟4لد،.ناوودارءهب*ظمقتمداوواورولعنيهبروفلىا،الاص:بيةللفنون

س0(الش-صيش+وره

دنياوهى،"سقا!ففيعمل،ح"لرةا،جداًضئيلة.ايوحةفيضوعالمالفضائح!مف!ا.الكثفغناطوادث-ردفيادخلانهةلاريدولا

اموةليهءدلمهمنغليهاإ-بغثم،.ينعاع،1،اشيلءهيخماءمع،للفتانفهولكةافيللثعبو)كلطورللاياممذااتركبلشاًفيمنلي!ىفهذا،التية

.للقلوبلحباو،الهعاروالعبير،لاوش3الغع!،،يةالنرالسح،جهذهيمسحها.اهذكلرمحثفالحفيل

(لبناناوهبىرشيدالإستاذجوابالتجارفيالروحميعتدناالفنغلىابىطرةالروحانالقول.خلامة

الصادقةآقارا!ررع!ال!ناناللوممنروحانيلسدقبقملاحظقكلولذلك،الماللجعا)لتواملوالسعي

قاطعبرهان،!يهالفناذيخأ،ينالت.اصل.فقدانا!ه"وعدمواطقداطصد

ماضب!ورير-تو-لىاذفهو.صعبلصالفنلان،ون!ضةخيراكافرالفنمنيرجىق!لهذا-،ذلكصحةغلى

ادتهةءلاءانكطوهـسمحاضر.غنيمهر،ثهوترا!يزبرلأ*حث!!!،*لا!4لا..لل-..

-.!سئربز!!!؟زر.الاليس"ن-هـنوالعملابىر.حعلىلبنالىولماالعا!!قام

،الشعبمذالروحرمزبذلكوهو.واماله-!.-خ:3-ررشفأكاره،حالآاسعدفليستايةيدرا)بلاد!قيةفيللفنحالهاما

كأ،ـيقدماذوعمرهبيةنهمعلتجاوبهومدى*3زر!-"--.ع-لا.ة:زر-اقيحا.ل.ل!،اور.بافي.نشأاليالفنيةاطركآتونقليدالاقتباسعلى

ول؟ن.الاياممرء-لىالنابضةالجةال!ورةء-.--.صنقي،و.اقعهاوتطلباتهاصةالعرالبلادحاةسمنيرتوحياويبكر

رتاج:اابينالعلاقةغنكةيالحكصو.هذهعلىبحثن!...--.--...اقعياووالامةاحاسي!عنالصادقالتعبير،نعمكا!الفنرسالةالى

ذكةوغلإفةو-دلأهالما،اراهنواقثاوالفنيء.-"!--*،ء-،-ار،اللقيفنفينالفناعلىفيبهىنهاارى،كا،ابابالامه"ذهوامام

الاكالرعنرأدعرادااننا3دل.تعاطالالا*وربردح!يزد.-.-لاء----!قي.-".:ة

.ر!-!23*لإرز...:-*!---ةهـن.توحوا!.حد.وللقنالويرمماروالتجارةةحرةغنايقلعو

اراءع"-دا.نالاقتراب2اولالقىال!يئكا!يمة!!!.فيرز*ئج!فيلماوةوافيئهامولهيدرسواانرمدطمأ،بلادمطبيعةومننة.عصم

ةانتاجااننأ.ىلا،ا)4.مياطابرعرا15وملمر،وةالير.اورناءجارةةحرةا)تبتركواانغايهمثماليحيحةالفنيةالدارس
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ووستكةرغعندماوبخاص"اجديداالوعير.ارانماهس"يلفيجدية.صاهمةفيبهمجهالفنيره.عى!:ث،للفنالهنزلةالقايةلفعارباهل:"اطاضالىقتفما

فيدراستهاتم-بليخرجلهطينالفنيةللتربيةالعاليا.،دالاثاهاعفهفيايمانو؟امرأالادبي!الف!رةتظلوحبث،واكاسا)"يئةعنبهبدأالعا-ى

ولعاةىاطادم.صدخيسوءديالبوليممودأ-همرعلىةكاناطارججموعةابت!رفياننيةاثهقيكزتشالذيالشكلااوضوعالى8-ب"رإل

فيالفنارسهـدين-واقطرعنالةفيالوغي..ترفيالهملعاودوازكما.لالوارا0اعصاوطوالاحجاممنم:آلف"

ءالعامللتعليماعا(؟،االفةيةالا.ساطمنثير3ب-أييدتفاىيةال:ضلرهذءانع.

م-نذخذامينثوستحسيننئأهالالياعاصراالهـةنجماغةوبدأتاطامةظروفناةبارالاعببننأخذانببذللاكلمنءمالرعلىأةافا

الم-تملةالادواتومنلفلسون،1اصاًللث.يوالادبليماالمصرالاسطورةسوفالقيالاعمدةيمزقوئنانعليئانإمننؤ،وخللتاربنيكشعب

مرةلاولافةاطرجتفخر..الةنية%تهار):كواشكالااليوميةاط؟ةفيفالفن.وتحيافىسلمامادقةصورةلناعمااتياةأ،فيلم!يماحفاصرعإ"هان!تير

دوحامارالجزفنفي.ف!ت0واللوقالث!لحيزالىالادبي13زطاةمنموالحمتوالةنان.الاممن!!اتتراففالقيالفءرءة-ىاا):وابرزمن

ابراهيمورافع!يرلدىفيد:مماأبالجالهذابقةمطااكشاقياهأندابةتزعلباعاواحاس.سازةسهمنبهتتأكأمايئقللجيث:،ـباحثاًهـ-:طلعاًصشالذي

لميةالعقالذاتيةالصفات"قى-بئىوسالم-ليلوءو!وستوءلمسعو!ةؤن-رفت!دللتيالاجنبيةاتشا)موتلرومنء:دؤلالفن؟.هيعاامر؟ةو

.لهرحاكامعلىالءالي"الثقافاتالتقاهلهجةيةا!اغرا10فيظالتا!فيأقي،هنةالراحقا"بناوب:نب.:هت!اعدو،الاءةل!،فياا!"ـعن

ثحنفلم،ال!يئاتاكاروخإقتديدفيوة"ةهالفيا):؟دعنأماع:12اخذياا:!إالمدارستاروعنا-وىصورةزهأ3والا-انمنصير

-..الة:يةفتاتفاو):ميضرورمرالغيراعنلاصذاو.لا)فنو!امنها8-:ا%ااو

وربخحومةاق-اتاتومحاصر-لناباتل"امالماوا!حمد!ىد.4"ةالي

.!اًنالذوافحكار.وكبيبينواغيراءذاعناعيالهألاقتباسبنثىانإحنو
،ت-شدييروووار،امينروستو-ين،العف!قىإوست!و،حنين

-.مذ.ل-تازلنابدلاكانوهناهوإ-*ةاو-صاناعن"،الغر4!تء!"فى

ا"!-ينس!اص"فما%عئباكنلموااتدالوهميةاابئمفماارمكآوق3هـلد.بلالاسيرفمايلنددري،ماكلمنروا):حرزعالرقللازهملانمنالتةيةةاتحيافىالدة"ة"حإةالهر

عديد-فة-ةث-صات9وتنبيننكوفيهاماًدوواالمناقشاتمذهلعث،الفقناتفحيرغلىءنجيااشكلمنفةتخلم!الصحيحاقوهـىاهةاقياا?شش

--....ءانيجبإلياكتصيةمذ.،الةفيةشض!يةةالا-ةقلإلا)-إ.هـةالاسسنضعو

تب3ءندماراسماصولا!علاهميهر.هلار؟حنلاورااعلىلاوالتراث،المثيرةالحيةاهبالاضوهالملياكرفىنياةالايمحثصانافيء:"ازة-ث

الاولىمراحلأيثالحدالم!ريالفنعن،رالهرللمكتية.رةول

يدةبجرطوثل*مقالفيا)تلىصافيكآملفنقدمبأناهتمامهلهت-لكا51الاجمذهانولذكر."الدماطاةلةوالموضوعلت،يد21القومي

.االامرنااحرافما.وا"اماعابىا"!در!موكانتالغربنيفنال"منسحرتقد

ايريرسرفيعفئلازةاجالاسبابم:12أ--يدانالا-واءمذمف-اونحق

د--دمنيلم!راالفنخدمارييخاةونزكادظ،ورمنددلاوكانضضاظثم!عااليهفىترتحساًا-ل،فةء:مدهاناغكرقبلا5فسال!:4الهبةوفناظر

اععلىوحوتدارسفيلببقكنب،بولومناصوزمالىا!ابفييرون..؟انواموعزةقوفيفيعلىاول)-يرلبع:3اثلاالقي!"النهومي،الةنية

ولدكتاوفيلةاراز"لمهال:احة"ـاالولحل!تخذهافيتجاه!ىابدالذقفخالمهكذرللا(مصر)ادـكاملفؤالاستاذجواب

13ةءع..ا!-اهستةمنلتالمؤبمهـ!رفيالحديثلفئد!ر!غ*الفنحلق؟لط.ارتغا.لصعيدءودفنيىتبر؟"!سع

ناوراوبدو..هدفيأقدفةلهاوضعانبمدالحديثالمصريالفناثظتذات،لوحئيهفىفالباحث،اطديثالممريشلا-ء-ءلأ.ء

/ارةاشئةإلالا-/حقفيابوماء"لصرا"افالصحتءه،لمترالقيمةالجرنذكركاجدادفرالىكاوالدعوة،الذهبيةثلاالجد.خ.

وغير"واعيىير:!صءاتالى3هاا):!افياوالففيلكمهاكةيعا*الهافييربطانارادلفنانوللعاطفيالمةطقيالنعو-!يم.عصء

فيارالاستهرءديدةففيشخصاتوتحا.لجبهوالتودا:4الاصول!ارتفي3.يئافياكربليمتطمندوسهمابين03-د

،دع.5،ا!اله.عغندقتةاز،حاافنيالاررأرالةشتراثوبينوالمةظوروالظلالنور.--*/

ص-دهوسس-.-معىرروء.جفنس(زسا11فى"بهلتمووى"لاسلااوالق.طء"!لا!-)

يئاللىوء-زالب!ريوفتحياللهعبلىحاسدوالنلىانيوحسنصديم.ءلميةاضاًشمبياًء-ك!+!ش"س

وغيرمتردداراصةهرذهاغير...اساقوليم!ىيىروملاحدهحموبروعاتنتتكوبدأت0491!طاموقبيل.!2؟++!-خس

افىالم.وا-النظرةاساسهاكانا،حررةالاق!كارمن-.

اكثرمجألاتابأدبضر.رةالم!ريرنالفنانونشعر3091ومنذالماديالفهمغلىابنيااالواغيةيةالاجماع

الصحتمىبفيقثاتادلةعلاتبدأو،المتعلورفنهمةيهاونيرظهرية-يرارالاف!مذ.نشرفييذةالجرالمجلةزما)لتطورمجلةواس:هرت.فسيوا)

فىاقهيةالوليباساعنالجدلبدأكاللبتمعبالنسبةالةندورعنتتساهلأي!أةر،اطرالفنمعلرضزةظبمفي"يةالحووكاالفنجماعةنثاطبجاؤب

نالة"جماعثأةعبدأالذيالحرالتفكيرتياوبذللا،عمنابءبةالفنلغةتحقيقاجل.منالادبءالفناخادالحدفيإتاريخافيمرةلاول

يرةطلقلمقان.ف:هعيئ:ةقكاديالمصرالفتانالي.مترىونحنبة.اطرقي.قعنزاليروفمىحنينجورجائمعارر.5أتفةر..ثورية"اجتنماع

هـلىلءنبوالعلماةنافيتقدميوعيبكلمسلحاًجديدةاقاقالىبههـورورأتهىالعءويو-تامينوستوص-ينكآملانورومقالات

13احلإمتضعآ-رجديداًلآ!وريتظكأ"!رلهقيتوالفناهالفئالجيلمذار.حاًاهالاجوفيفاًئماعتوفؤادكآما!إ:مسانياوكاملناًنيورهـسيس

ماوامءالحا؟مل""ا)ة:ونميالجديدةالافاقهذه000وقلبهعقلهبينصور!الحلمرموزمنوصاغتالفاسدةاةالح!وقاحزةدده.رية

وسوممنيبدأطويلففيتراثحظهصسنالجديثال!ريالهنان.جديدةحياةالاو%

دءوالاال!ةائسوفنثيعوالفروللةنيخلرارقبلماءصرفيالحهوفالفىا)تلميمانميدفياميه!!وستو--ينثةلماالعف!و-تسالموقد
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يلهكيوبةحيةللمسولاالكاملا.ىالدرللل""وحمسو1ارميروبذلكولن،!4لدراسة!ص!امضبعاً)ك.نانتصح3طفةئو-اماتشىمورأنجد

.اعنم-احياًم-رفع!لبتذارو3ىعطألا:.،"للمححيةالهرلالااففىا!راثالفييضأاجدواأهاىالمصرللفنانكد/ؤوئن.متماورة

.ا!يعملمجردرووزأماا-يرورثةو3وزاورامثالا(ح-يلازوفنا-إكهفيماثالحدث

ءنلايمحلىسارالرقوارؤتصاعافحواامذعلىحدراكذقصةااذاووكلعم-االعلورحا-ااوالع!ردوومةاطحوردومناتخذواغندملم

الفص!رمذاز.ائجمن6ج-نصليه:ه4وني!3اقوملىلأنهاافعرافيؤكأانا!:-4،ماصوعل،أنب؟ةوا-ع"وةفيعوأف!-ل..الشعبيةائرص-اتا

مكلرفيد!-رحكانواذا.عده-ارةالاالةكرمذاعلىتبأمشايا)ةو.ىالذ.قالىدرواير:حانودونياطا؟صلىالةنفيا"ة!اور"اطدرةة

ئع.الثاالاكاديمى

الاققدعذساادرانجوموإ؟مئلأليعلى(فلمااشاآرريحرحبر"لللانفط4اطإمعللاففىهـداحامداعمالفيالفنهذ)اببذوربسأ:وماالفاحصالناقدار

التربهةيقطرعنبدأفدهـصرفيلمصرحالانذلك.حيا-رالفسالمؤ.الاخيرةح!"همر

لوناوالصارلاعااحد.درخخاحنسنرنا!با)توم!بهاع:ةالإملاحوا

المثح-لاو-داز"الوحهـد-اسهيركونوبرذللا.

.امهرياالعلاردبهلاىدافىلدرااءيهنالااارنضااءامأم!الثتحته.؟ثررلتتجدد.

الذيمهالادبيالم!ذدك،اًعتاًرهرحالءعننة-دثاناردأاذااما(مصر)عبدا"-هدذلطمه!تلجهصاب

ء-ءبالا--رءتأشموابر-5الةلاملىكاان!62-"ط"ة.-،فى%-عسث-.بلا،+--2-

.ىس،ش!او-اشتال-ر-.ةا!إقالاريمكللازهفاحيةلله-رز-ميه..-؟نجازر-"+أبزيم+/.؟%وا؟.-.

لحفاالفن-اررفا،الوقتدةسفى،يهشمؤ!..بفي.-إكيم؟-!

كالقطعدةلاشيايبخذكلمترزيامىو2الرالفكلان.مىا)ة.ءرلفلف*أحرنقل!يئقله،ل!،ماطاكاد؟هاقعا)ورتخذ:-.،لأ.،7

قدمث!الق!آاريقالالىيمءنولا.حيةالهـرو...والتصويروالشهر،ـال.أكانا!را!ىيانه3بسب-اهوانماا؟ء*يهبم.:كي!ي!"،،.

ا:كالمنثعلنة-!اهطلاضمابهاو"تأشتءىالقوحرالللفي11اةباصاًيتاجدابرةاسعيكأولةعوالد%كل-اك"لأد-.!ش-.\غ.+نيلم،-،.!ىزو!

حرلالةىاصراللمسرحزأشمدىعنزتحدثاريم!نلا"نا.منو5-وللفنمصمورفانلذا،لوصه-ر+-ا-ا..!!/ئج!/!حم!!صط؟!ذلإ .-...-+ا-،!،-؟ع

ء.7تا!اال!ومىللهكرالممرىفيحذهـقللانرومالذىاصبهالاعليانمصه؟.د.إنرإ؟:الأ؟!.؟؟نن؟:ص
الهـوحماشىهلساءاطرالىورءطهتجاولء،يهاس.0اومى4لل5+س+7/4ول.

العلاقاتفراعى،فنالفارغلنيءلأداه
لاةءر"نة"ويامصزارحالمأشاًةءاصوالذي.ىالقوحروالف

ا-يا-ىارلتر!ا!شريالذالفكوو9191.5ت"ةاثورمه!اذيا،ير5الفلاةعلواا3!يحالذياالةةاناو،!صهـا،8"+353ا)بح"ةالش!لية

نعورةخلمفأدا؟أكاننهارذقوانص!فنافيؤيصوللها-رحااما.الاجتما!طلاملاف"س.يةالفنء،:برأظ!!ولس!!ا"8(04ليمايرالتةيرة"الماربفلملايمثلهاو

لمظا.رادليماتؤتكاالذيلدورادرؤ!"ا-أ-اصةا)ةافىز"!ابةالفمحراومذثا!قهو،اثكالهامنثحلايفيية.الدعافرر"او-.-فة.!ر4هـفي3

.ىلا-رالادبيةا0الفف-ة.-علحهالااالح-اةمن-لىسلانهلا،الفنفيلجهوداول)-علحهـة

-حل-"مرممط،احبرمعرتعاوحلابةرمنحل"مركلانحظنل!ئاوا

جدأضئي!حليوفصآلهاوكاق."031""اعلقإرهداً-فطيراحردحأمادكنكانأءابرقيفاح3حلمةمرفيفة-د؟حرفلل:كالاوثىالفنتصاورحلا.رمن

نفان،اس:قلالهجلا.ن-مثلااطاضرنالقرزصنسفي-يالممر

ءنه.31برأدائهكآنتاثالاحدلانكةالمرانىدفى3الىهتدىوا،للةريالةفيزيرالتابةنرترقد،الحديرثيلمصرايرا)-!و

اهـتيلفةالمؤاوالمتربمةاهـاًاإه:لودرفىءارقأعالهصكانوبىيخمانفوبير:.وع،الموروثقالعر"؟اضلنصاذىا،الص-"!-5طر

،ا--ريقطرفك!ثسكريالمصرالادبكآنرءسيسح.-رحت-تااداملفأمخا!4كاقمحاعرفيديما)4قالض؟*دأصذاآ،ل:دهورقاعبال

ا.ءحنامنكآن.!ينما.ال+قادوالمازنيحمإنطهيرتاد.!درديقطراوولءاش!40إةفاليلباوالتب-تماتفاورالرسمااعدبقوخذاالذيبالغر

يا"المتوسعاللما"ةهعنأزع.ير15ارباعتز-يةماوالرحرللهي:خذانكاالاشياهزرءويرالىفكارالقيعراالقو.تإك،407أ!اول*هانإوا

ع-ناً-زءانجده-:ماعيةالاوسية.1)لليماالمصررةالتوعنطبيعياً-عبيرأألمبدا،ؤفسلالز4ا)عابيعلمفل"و-اضعة،13بحقيقلاةمبانروالعيخهاءاتر

.7ماذاعن.00.جرا""وسيلمااللههـلودر.منمتخذألوعي.اامذا-"هءابح!ةاللولىامللحاا4حلوءجرن-5صرالهءا!لفرل،5فر3يالذ

الاقكلاءيةء-سةعنحيا-راالتعبيرى015االملإودرانترفلعلناهاطائها.ة

ا).ءرحكانبذلدو.الم.وسطةإعلبقةريا).ولمد"ااهإشا3.توفجرةالت،1(مهر)غيثحمديالاستاذجواب

ذلكخدوور..!للار-+ياًىرحاً-رمسيسحسسالأولومهالهة.،الالىؤ12تفمنالئاله-وح-له".ف"ومعلىنتفقاناولااحب،

فيايفماًيئمئلبل،فصب:يئالوطالرواياتفيلاالوصوحاضحاًكل0!ارفيلهاش.اليالةةالظاهرةظكاوالعهـل!زاو5ول2اةكا-رحواله

تحريرمسألةلذلكءةلاولناخذ."ياجماعمثاكلزعالجالتيالرواياتع!ومواكمةيىاجالاصرجانبالىالاددالنمىتضناقيواالةم:ل

مذامطلعمنذهـ!رفيءىالةوالف!ىرفعمتاالنيلةلمصااتاك.ةاًلمراروديركوضاءةواحمتووصوتأىسمووتمورةرثااوك،حرمنءرهماعنا

يةواةكرواثرفىفيد.-عيأرموقفألمم"3الهصريحلم-واتخذالةد.نالقريالهرحالهـ-رعنالحديثعلىبتهأ-افيخيثظذالاسصر8اف

.البت"و-ميال!ااًةلمرانيمأن-أرراتي(ا"ا-ازو)فيحرلدالءام،ئعىلل-طيرهولآصواطأصةبر:،بتجرلاتصالهمصرفى

فم.15تيااليالفترةعذ.فىيصر51االه*رحعلىثصدقكا،اوهذ"ابلآداد.ىالاخربيةال.رالبلاد

ه



؟هداب،م:ه-دأةص!منفيهبمايعشفارعليه،عزيزائرقاقبلتهنيهنماويلامبابدالجدث-الأوصالةءرمهايرةعنعا!زأالآنحىحاصازال

.9صارمرةابة!ىوفرعليهاالمحافظةالى،داعشر!هالادبعلى؟عالواقالدر!تبرعفبينماءفي!اار!ولمجال"ناليسكثرة

تت!اوبرء،للسالهومىةىأنعلىكبيرةدلالاتوماليفتاكذلكع..وررممادفيلافوا0اماالمءلودرأذيالإأقعالالينلاحدوااننجديالصر

!-القثةولمنا!التكةتوان،بماووةأكأاثءوباضظتمع،واجيعهـهمبا-."باترناضاتلاخرحينمنال!ريالمجتمعيهتز

15ءرقادمنوبلعثهااك.وبل،ض!اتالهتافأةدأعنيدينقلا،اضات5الا،بهذهجاًثفلمداثأالسرحنجد

.05اكعبيةالت-ركاتتبددهماءسعانضئيلا!موت-الاحوالأصن-فيلها

(مهر!)ال!رهومادلاسمااا!حو
.الا-!ماعة.ا-.ا-بةاثلالممايفاولالينولاكانحادسلأن.ذدرواطاعة

علىالثووةفيالثرقمناصبقال"رب؟نالاثل.رزء4؟"لحالواض.الادراكاصادقاال:حإجملعنإعيدأمباًتناولا

رف!مهمأانمبوالذيئ-لاتا)يعه-الدينر-ال.ىرصأ-لاز؟اقرعأالى!نماءىالاجو-!ادىالاق12زطلمةمن

!ي.:لا!"!بن!في.!لأ3بم؟!انبهدحسنو!هدونلهودعاةللدينحماةولن،إعدلدثو!(يالم!رالهرح)انافولانأحبواخيرأ

ش!؟!!!ونرحم!نجبرقي-..،الحضارةتقدم-بيلفىعثمرةص-رفواو."يدرد"سميلاد.بأرت":رالدلائلم!صيوكآة:

!!:ذ!،ين!؟آ:؟ث!ث!؟،+،أ:أأوال!كشلكالعلملىازكانلىصفىاربىقعامعوايلأان("صر)الىصوي!لملالاتادـجواب

"أ،::اللإفيع؟قالثسإ-تماعلم،عيدةاطاًاثوالاختراع.،خامةوا)رس"ءىعامةلل!ونالىم3نضارفيا)باحثينمنكثريئتلف

فيبر!-!؟،بر.دنه-إطابالغرإ-طلأالىةحةي!ايسايرها!لمابعالفنلاا7ريقرمن،ومفمالشعوبك،ص"قائدالفنارليقومنفىم

!ل!دإ!نجدولىل2-و-صارأعليهفىوفراكرقغلىصادقةصورةإهمل.:االصادقوالفن،لهامصووهوشغاو؟مقاوإةهضات

اوضعذللأعواتضيةالحروبىنرفيبلىتقرهـهولءن."د؟علىوسارهـعابرةبهكأشاصلآذفلناالي!انظرتنلتختلفقلى

الاصلعنز،لالاى9515الصاداصورةا"ذهان-فوتهلاقالدالياحث

اطديث"ذا!وغمووهى.!ةالش.القىونءام"الفنفيتحورملمام!اذاللنه!ات!اع!اًلامؤرخاًكونانافناق!ب،المجتمعوهو

-امة.بهشعوضفاتصوراناس:علاعال.ررالفنانن!دأيالىجهذا-منا

!ا.لف:العلمالاز-انيا):فدمميدانفيلاعلمصخوأاكالفنكانواذاالقلقعن!ةصادقصووةيرعطتاانلمبة21أوالمحدودةقابهج"أواستطاع

اراغوسبرليح!اوبا)فنو-لطاطاراعالو!قيق"علىالوقوفالافاقا)تركوقت؟و-يقىبىيخالءوىإرس.8ازأكأتوقد،الث.وبمذهبال!اثد

مدى.ينارتباطآدالاخراحدوراتبطانمروالاور،نخالى1.1اقعالىالواودةاومب؟ىباايض-أزأشتوقدرلإدنا،حمفيرأياكللأقىكانان

.زةدءهانممدفياش.مدىوالازصانحءاةفيافنااميةفبهالئةادفانلمزةن!اأإلاا)يهنا2اقي0الفربالىنانظرح:خماالةربمنالينا

نعحوطروكهءمنصء.ان.!رأمهروعلىالثرقحاول.قدجما،1ف(زترال.أشذا5كانبليمةالقدخم!اوحصارشون!.:هاتف!دولماطلقا

والذوق،ف!ىوة.ىالاج!ارلاحتواايىا-ىللاتلااآ"ربسه-.لميأعااالفنيرقطرفيفيروءعلهاهاوحلإ

"ذاعلىالثورةهذهزراو!لر.بيالهوالثرق؟الشرقوإغي.فيال!شرونا+اارانحدالىادت!لثيرةاملعوبيةللعراليلادفيةامتنهاالا

نااةاصح،وأذاالش!المية:.نافاميدانفيحارتالاحوذلدالاحنلال:ءاءاملانر3بالذوا-درهاالي

انىيىفيال:8كلاوضلا-رء:هنأخذوانالعلمي-ةدم"فيالةربنجياري.لماهامنلي-واا):لادفيالهموليناكثرأن-1

لاوطنللفناذة:4نجارير"ـفيانحقادزىلنافليىاعالأخش.الا-!ين!لالاحزيرءتترستكاؤثالبلادأن-2

تحددساظامن!رماعةتكلطةمروعرفءوعاداتونقاليدمنهث:ههثانبدالىوفمهبالنقعىاًرشموالعربيالثعبءةداعاملانامذاناحدث

في!ملونلاذلكمحاولىنالرزيئوءتعاوره-اهوالمبلىوموضوءهشحلهمهرانويمتقدالغرباايمظراولهمما-مضادات-اهمنهمالكلقسمين

فيالغرباعدونويربل،بف-ث!يضممحوو5!مهممعا.ل33نة.س.؟الحرمن؟ءنبا!ىمامطا):اًا.!توالىوالارتفاعللنهوفىكفه

مباشر.غيراوم.ا:سيقبطوالشرقفيقدمهتثبيت

الفنرتحرانالج،!13و-عءلنحا.لف:.ةت15اقياالارمصس.في

يىيللما1هلذالو.أر"ـعفقالدبذلىونمانياكأعا:ىاألايردنىوذلنبيهاكلىن"لدلأص..---!مالميسما1بنهتا

البيئةكانتوانإفنامة511الصووةتحددالتيالا-تماعيةا.يئةااتفاقصص

.دناًمذداجهووونحدح!فياالج!ريرإه!إص!.لوافى.-

فىةلميلااوكثيراالةنفي:اطدفيةالاتجاهات..

علبهزة.مالذيلا-دأاخلام!ابرءقدارالهتعىللذيالهدفثحقصقجمي!ا"مر!اعصطط!ئئا

علبقكلا5الحديرهئثالركاةرعمال""اداءرنف!ممنحقبق"لهعلىنلن!احضروكديخأور!ا.هـاصين"وقاع-ص

"ظرةءصرفيءيةالاجتماباط-اةتضا!الحدنصنتىسعالجةا)ةفضوفماوفيردكأجمث!حماالمحطصازئجلؤ*!تءوب

الحديثالفنعمالءوء"ـأفيينذوقلاالمصرياء!وركانواذا
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المحليالواقعمنالارقعادج!ذاهؤ"اًيراًقوشهورأاليومنحىنحنوالفنانونلهاقدء3الةنمنالواناًإتاما؟كدارلدلهفةمالىغ!رلانها-فذللا

الواسعاعر؟ثما!فئلمد21اخل.نوئد؟ا.لزاثر3واومي4البموالعلاهدمطمنالفناخذواالذيئالمدوس.يننذةالاس!منموصالهالا!انب

تناولمنوهم.خاص"نماروص،"منا.ذولءلم!و،فيهئروتؤ5يتاًثر.وبةزاءند-"اعاذءلى!لوااوأذاعو.وباوأور

!ويحاالرمايأيكل.2و!الخلمنأتهنااوولااين(تألاا5"مذ(عية*و)"لاووووا)ةءالىئم(قاالعر)يلميمادجوذتاالايه-ابجو--

يافيو--دمهمقيانتاجانكل!--3

.يحاولودامماًسعلبهاي:عءسمرآةعوم!نا.زمانء-?-

ولكنه!ام!افيغرفقإب(دا-ل.نارمربا-ةثةادي.نوم:*يت3اما.قبهيعيشالديالواقع"!ع،-.--لاع

نا:قالصينبيينالاوروحداا-طأوقد.حللطاذا5بدلمذةسهموتيأأنساءوكانانالاةتابممذالتح-س.-في!لم---

ومذه،الاياممنيرومفيمخرأليساقا"ر،ةاافيعرطابعانبرةاالالوانمع!رأوأقومادق(ي!ونيف03حقأ.---ء-!في-7ع-.--د

.سمسةاومذه.الوااااكبيرفىالفنا!دةبحريئعاقمذافالى-"!بم!قييز--3؟عط6ة?

اهباتييىيرو5رأاة؟عرقىألاتهاومحث.-كبر.نأزيناىاومنيةفحريةهـروهي،!يط،مأعن!؟؟-+3؟"-.،3!ص."-:-ء

؟يفلىالنهنسافرزرالانذل!خاصةنسية.الةرالحديثةربةروالاولمدرسةات.ظام!.واصدالىفياقتماد-"..-..-ءفيش:.

فهممم!يراًكانفيكرذؤاد!ماقيا".الدئ*ال.جب،ذ..---كا-،!ح!ع.!

في!اللءتبءا.لاقيءلاتنا.اوئدلااجر---،

اقيةلل.راضيعاوارسماررةا--5ولحلاانيغمفر،شضصيأالااما.وثنصته!.عنعبيرا)ةا)نالبءلى-.-*-ى

الفرشاةولتنااحيخماالازلانىاالاىرفاقيعر-وفيل"ثأقياًنماو.ننالفنانتثالولاامحا.!كاراونبيل1.--.ى،د!"-

نةصياعتبرازاللاولذلك،لا.روبياالرسامعملفيافءرانوالالولباًعلىغلمترلد.فه.هتأ!راوب،فيو--

نياومع،الحديثة:ةالعراقللمدر-9اءاداجلمناداولاتدورفيساير"اةكارفيمز:ميجالذيئالءنابواكثر.جديدةقوالبفيبرات

زكايدأكازتاضماالا،القديمةاق؟العر4ثدالمارمنوالعلىا!يالمأ-رتماوفونيرعرل!ومأةءإيخنااوالكتابجءهتوفيردرعونانيةاؤ

غيو0ليسيجعلمنايالذالفنمندةالبشرزيصبهاما"بوالكوحتلاا؟ءوماقيةاسون

أوباضاأنلالابعرركمماللإ)ع!ض!عاهد)اس!تحان."لط3"فبق!ءبواان.اطيرمنث!وأ843:ريالفيانؤهق

ومذه.ىخواوعواملإق"ادااملاعواو،.نلةدااديطةوفللظريخصع(اقالعر)بيوالدرفظطذظالااببر

الذمطليالواقعوقتةسليمةعل!!"ايجادجلامنل-:حاواطاصرةارسا"لمدمرء-وفىليسوهمفلامرفياقتايعا!

ءالخاصطاربهايجادا-لمن2!دوؤماورهفييىءيرأبر"دحياشنأمت!!قنمعر.الاوروداليعللعاسءعارة

.!،والازبلهبيةالاورواررأة؟ناسبان-للمن

(العراق)!خليالشهعيلاحملالاستادجواب...3!/3دارودالاالزي؟ءحما--هاانتءدإ.!2ا

صاويل4ولمدة،م-يخلنابيالهرللعا!ظللقدلمنمم!+-*3؟!3يربر!ءتا!ل!انغير:ادناا!االرتتمنبتعدناا

!ء-3لام-عء"وفيا)ةلمىىا)ةةدم"صممارفيالاممبة؟عن:،.؟*؟دإفي9!-.كشرة؟ينناعر-وفيشلماحا)يهمابيناذةاقضأ!بير

غبز!ع!."!*-سءى!!-.ثمااص!يةلوالف،علىلييخأخرااتماع!طئع!زاالدلجيدأ؟!إ؟!.لاإ+ا..إ!..!،،ا/*!+7ئر!!س،سإدذ+تتم؟؟،لاإنربةت!فة!ت!ت!دالفطر5لمفلااده5بماو

!!لآ7،ى!في*دوالأدبالةكرفيحرئيأالىقا!ى:هاءك!جلاا؟رأ!!+!نج".+..مأو-ا،!-!إخ.ء:..!.ا،"ن"بالةءاوا،اءعللولنبةباار05ماًءل

وركأ/-ج*نمح؟"؟:..د.كا!د-إد"4.أ-.م.،بة-ئج!!.كا!!"!01-"ادءعلرةدءاليذاكلئدلفنا.5مذهغيرفالثكلة

ورص؟؟--!!؟-نعلعزلةابالبةعةافيدالعرلمالعلا)فكان:جللتاقضاناىء.مظامروفي-وهوهفيبيةالنر

.؟في.؟كاش.-م!إ.فييةاةحرابالكلهاراتيتأشماقلإل!وكانلمالعلر)يةارالرساميىالىجعلجبيرلا،بيوعهفيبيعر01عندفالفن-تدمي!ررقا)-ا

"!س--!-..،!بم+ما5-:اكانعلى،ءمسنافيهـبتم!علالئعلىاوروبافياست!مدرالفنيثأخ!3كآةتخاصةبر!ورة،ممنا!نإعروا

-شص*!ع3*-.لارعمبفدادمدرسةوهواليهثيران،نسيحقا)غردصلارأظرةللإش؟ء3مزظراص:حتهـث2بيئوالاورالمد!رش؟صل

باز:،1:ه.انتضوللقيالع:ا-ىالحكمعهدفيا.ال"د؟ةارةالحصسواه-القديمازراترجمهاإ:ةانالىبالاضافة5ذا

اليبةالة-رأنعلى.هةالحقتلكفيالوسامينابرزمنالواسطيكآنوقدلاهووغينيهةتحافيالهرل)ةنانانب+ثمفللمةارقعلاعفترة-الاس!مية

مصنصرمةالمةا)-ة"اغ-ينخلإلبيةادهرالاقطاريئ6وباقاسا!افاهدكانفكدالحضارياثلثرل1.1.ا)ناكأبمالاورو!افناهذا،ـغيراماميرى

ناعةوالهاللمفيم.اديئالعالمهذاب،ءةدعوزأش.-ضرالمتبال"الماهاتصاح:ثفهوالمحليالةنواما،صرةمتأنترةفيازصأتحتاتااحىومطمورأ

لختلفقئإةارءونانشهكوأ(الاخذ)منلونالىادتقدحروالفانعوآ-رتىءوهثاللا،عل:هالاعمادإصعببثالرسمفىاصدو-ط

ودللاومادقاًعم"قأبإشا.ن15اق:بىناالكطالفئيئويةللفكارالتباراتفياء-والاور.ل!بالفنتءئللتيالف:يةالثقافة15ورتزالمحاء"الفئيةادوق

لمدرصةاتذفلنا،لمتةدما+ىالطببإغراواقععنتلتخلااقع:اوفخ:لإلانلفكآلاصيل"اةهةالشرورالةةغنتير.أفيدز-كادولام-واراواب*وثا

لاضا!برر.15لهيالةرالهالمفي"ادرسأذه5رظموان:0:ل!ا)تحع،"ء4.واهمبهانصجهارغموجهابلةرلزأشرغ.بانياا)0وينيل!سوللهنديا
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(العراق)صبريعظاالاستاذجوابعنذللامأ!*ولان:عابعوز،سابكافنيةانم!لعنهـحفقشكل

شيبانوالواقعالةئالانتاجانفيتتح.:؟تجاهاتارظ،وانذا5وكلعكأ،هناكالفنيارسالمد!)ت"

!!-"!.ة:ءنالازلهـةذللعلاقةفيمنلازمانناحيئو.نبل،ف--بالانتاجنوغيةحيثمنصادقاًاةءاًو؟ئللال!!لا

.نجتجلأ*3"؟؟!رز!"ـبرأز:أجعبرقدالاوللانسارانجداقالعرفيالففيكة.اطر.نفسه:الوقفيقيازمالذيا)ةاريخيال!رف

بخ-.-.-لا-.ءلاسةاصظلحااناتابوثكلعنالفني-لالش!فيافح".ث"صيةومعدأ!فاتلاراحىتحتبلمالهذدعاا

في؟لإ"؟خ*رونر"لىمرو!،3امهتاًقيكازتللئللأخاطرأودرهاليهااباًوا!عاربابلةالا؟مللاناعادك"ـالففيةاطراد.اطق.الثموروفي

غ.شءبخخ.؟--.+بز-ء----زرفي!."نيء-نغبرتال:ىالفهودأاعة::،1ثماع،اواوصو.-ةنهاحال:،1عنالتعبيرفياة""الهراك-!يةتخلفسببما

:.!.!-؟س2.-.دسع--...-*:ونلهعلتإتهاويهسهعلهعهكا؟،ا)،دتارلحصساا.يخيةرااهع

بخ---!ع.؟*---"نرسعكالى،بلمبةوالإاًوالاثورير"4المسهعرهعسعاديةتوالاةسعنعماعه"لااتهسعهـافيسعبيمرسع،دعععلى؟بلماقالعرانءلى

*،-.--!-!دشدكا!23.-!.41-وةعذل!الرافدفي!لادءةدالفدق،نينالةنااز:اجفيزيريا)فأرءهطاا):؟دمذا5يتركانبدولا،وللثةافلية

؟3؟-ظعقي--.سانر:ة--سع.--،هعسعاسع!قاالتسعحاتوالسعنعوت.والجبرانوالجدسعدةةسعااههسع5نفيواالسعرننوسهعستلهـمال":اانىهعراجهعمنبدولا

ا:-و،تواشع21الاسد0بابلكأسدانبسب!4ءر"ناكاني4رأوفى.الحاصالعرافيمطابع2ضلهاافيلمو

بةضمحافتوووبممحرفيوءيرمآ%سهـرملوك..ظتللشابر-مةذصت!رىالةىقا!زوزةميئتاغالجه،ور؟لبصل!4تتلقافيالعرالفونانلهاير*مل

4الفسعتسعاسومدراد.ءدلىا.عمسعرلثالثانللقرالىءبثلنعااواذانم،هسلهمش(من؟،وراهذامنسعسعهعوباسعسعيرهعنملاوذللا،ورامسع3

ماتمقا)؟-طوط:"رثصو(طىلواساء.دبنبي)ماما)ررنلأرالثثيرةمجيات"ـت:!-لص"خا.م"عا!وع!تموعنعبيرأةايقطرغن،خاسيسها

طياةاظرمنا،يسرا!4هللاها4كتبلمايروملجودةالمو(يرياطرلااعلى،اقعهومن-رالجصواي-فيهتدي؟ثأشرىالااتصام؟"اليو

باكةوضنذكرناصبريرةآدميةر-.مليثكلواقهياًنص!ويراًالا-تماعية؟ااوهيخا!مازةواليالنايةمنكثرااطاضرالوةتفيالات!اجمذاءمل

والااءالصساولم-جدافيعشرا)ثالثنالقربعررصو!؟دو،:طيئطاا.عتد.الففيوللس!عورالجماليةاطاسصةوالففيألذوق

كلإلة)رةمصموىتراط"مخطوكتا.ون141اولمكتبةاوفياطقلفيالتاًزيرالىثروبلمرديس:ؤرلجهوولالفنان!ينالعا.يب"العلاقةاو

بةبمماعالاجالاوضاععنللةههيريئخرارسامينقبلمنر!ت(ودمنةالاخرعلىاحدماشة:ؤمعأ،ورالجهذوقوءلىالقفيزةاجالا.وعية"لى

ءللحيواناتب!هورأدثاظووا؟،ورذلكحاجاتعنمعبرةاص:لمةاثكالااوشكلاللفنياصذ-ئ

فشىا5ءيراوفيا)بااةصافيالن،ض!ةء!رالىوخاصةوبااورالىةلذةو.رتهالوقتفيةلبلهمن4كوهدر

ؤأشدط(اودناردايوو)و(فييلؤائجل05-ا)و(ئ.لفاولر!الةئاجرلاا-11115-11151-111اا-ااااا-ااااا-ءااا5!اااءا-اااءا-ا1115-ط

ةمياقلاو(ودرنالل:و)-يرلااءشا)5!تحالولاو"نيفلاعاعلةباأزءبيرإعبر=

اوسىوتمثال"ـالعفا.يم(في:دوالمي!ائيل)رومافيتتاس؟!؟-،فياالعربىالشرق!للكتبعرضاكبر-ا

ا)طغول!(وا!دؤححليملإ(لهثمفاا)صكازلافرالألمب!لاعنرهاشلتلوبرالوفااسمباا،ود--

والانحلإل!ىلأفوانتحدثأهفثثاًولللأءمرفوا*!دمماًواذايا-لميزيةوالان!و"فرنشةديةالعرللثا،ثداللفات
بةس.معع:سع..

هعيرأتأتاشقدسعيخسعالحراع؟بتالسعسعلي"براًوالمعأسعاطلسعوالاهعسع.ارةواطس-

ت15فياافىويتج"ونالواقعمننموي:هزه3فجع!لةالة:انينعلىكبيرااونهتجلإو

ص-ل"هيروحبمقفي"وفالم؟حذوادجتممااعمةاللوألىا1لمكآلروا!عف!نيرىالبخدة"و-ا-

عما()قربك!دعانادعنبيربدح"بك"لم!ريةوءلللىالاجوماغيربموص!لى؟حديةادفل!ا--اى،!اواء!ى

.كأجربة.-.اس

الةفانت!تثجفيوأخذتالم:دانفيدخكالدودةانىشوهةاآبيروت-بثيرالاميررعشا

ا)-ياسهىزضلام"ـومج-ءصهعنبر"ل!كطعليهارادخ"ف!فرأوجه،5زوو-

تلعف.

معهسعلمساام"نضافي"هعلتوهعر،ادارسعهعاهس،ةمباشرهعيراوةمبا:رسعمعسعورة

!=2له68،هـو

طوردءـااامحةمهالأطرال!اكقباترياواوولاربملداًااض-دل!ا،ل%لفنينتالادفييرلالم!أإ3وةا1-

.الةنى"نوغلى2اوطو:ر!لارصامينإءاًةعدةمشت"ةالمكادارة

"3سعرأن:د،كودلرامنسعلمع.طفشةإعدو،اقال"رمعمازنناهسعاالهومعاما-

عبد)حوملمرازةاهـةايدعلىنقرربعحوالىءةذوم:اركه-ديدةفنيةالجهاتاجم"حالىالطلم:ات-ا

ةةار3دئةا!االط..ء"ظرم:ا-قيةفىاتهحاربو-جليالذ(لرصامادرالنا7---!----!-

1111111111111115551)1111اا!ءاااـاا1?اـاا1115ء8اـه



سوريا()المدرسهالاسهادـفاتحبلجووزارةفبل.نوروبااالىش-لالة:!ةا)"عوثاخذتثمادلىو"دصلة

و--ممنبيةالعوللةنونبه:م"الذيكلا!لواطعلالاتح!صرانالوطنالىرج.تيرلةطودراسةبعدو0391،سنةومةرزاقيئال.رإعارفا

-.ابدداةهـونالهرنزوالشالاهؤ5صذوالىوروابعابعاو-دثدةدصضة

أم،ضاللدباسعداملفماقىا!آل،ماثةوبقا-ارت-جشلى،ادمكلىيذإ"إذةشىلمهااامزدوان؟فياموالاله.دلو-يصرصدراوروباالطونيئخلرطلابمممننوا"لتهاقبو

المرل!،اثىاالترا!لي+:بيةال.رماتالحءوتر.لمنصادقةدنجاهةمحاولات(وارزةل-دا)نتفيممواض:عاـمفىحىالةةيئكاملوحلت!وين

مهينء!ةةثترامنبقىتماطعساهذكلنءع!ثواقا.ئةوالبمحهـ!ا،ك!ناسين..اغا(ط!"عىمنفار)و(رهااز)

لينثرالاوروبي:.إرالات-اءرئ"الطلاغوا!مرهذهكلنب-اثالى.ا)قليهلالتررالاف"ها

نا:ياابرةيئ،ا،ثةيةقالفريابةابيناما)ا)-،دو)يدسوالةقرثسالءشوبيبىرالاورنينللة"اارغرغلىالةةيةربا)ت-ايعملونون-رار3ظثم

الم،دومأ.ولاينفيالثرقللءردللفن:مارقاءدخراهدم،امذكلاسياًصفياقإخذو،لأسبابواوفالفارفارقمعريناطررينفيماواظ،رالذيئ

نجداناردنا0ا،بعالطابيعرفةىنتاجالايتهرثفاًفيداناردناةاذا9ييالوا)-رايئلتكعإلقوالعارارسلمداارغرعلىوص.رملوحا!مر-3

لأقداورودنفاراذاحبئءةا8اصف،اقهةاهـبىصلالقمذا.ننتاجالأيصلةههوالاورنينالفنادعتالققالا!م!-ابعنالةظربصرفلكجرثديةا.

-ازرأاوتركيأثاًبوطوالاوءدلما،ديعرلرصهاملوحةايةالىال.وموغيره(ج-و)ذقإ"دذلكفيشأضموكان،للوحاتلزلمد!عن،:عبير

-ءقاهمنمق!ىفيالتصميمع-:،-يل"تراوءت:4"ذن"4اواقبما"منوضاعاوكل؟شالهـوملفىر%راقلخوا.محدثينمينرصهلانوثحواكى

!إهعيمرشيرازيساطا.ش4زمن!رجااو!فالالءرعنثلإفالاخكلتإت!ديدةاتوب"صاورو-هاسيةاقبصاديةوةاج!ماع

لان،يددحا)تصبصرلمعاابيالعراقعىلوللافنثلحدثالفيوموا.بيينلاورواأينالقا

الثض!يةشصتبياعراالفتىجنائاا-علاتوارثةاالفنيةالءالمتدامائلاث.:ذادغدفياقيمالذيا!نديالفئفىالمعرانلاحضاةاوفد

تطرطعلىمثقوالالمد.لمندولةل!ا!اعاصراإةنفا،.وشةلدوج"-:"حد5:دلة"مدرستكوينالىي:جهواًند5بءأطابملكانات!مهةو

اشاراتالمحد؟ينامءنالرسلوحاتفيشىالهندةفى،ارذ"سةوص-مهوكأ!ا-!ينالعرال!ةان-ينأفوسفيبالغأأشأتركقدذلكانشهكولا

وفي،يف،اطلىالصينفيو-لذلك،يملاقلىالهنلىيالفنيللتراثواص-9طرقفيفكرافيا)+رالفةان-علءاور3لمنىافىررعراروالزيةكثرا

أمذث-ايراومعةآاةممالندلهوأطرمذه!اولاتلكشىطيةة"دمنجمو!اللوفي"باهنلال؟محلىبمطا-كوينالىاواقىةعر""".مدر:".الىلل.وكلجد"د-،اق1

لا-بلسنهياوومفما)يهال"وعل؟!نلاهداارعلىءإغدادياو

!كةا)ما-ا،يةا،وعديمةف،ي"ىالعرقالضفيسووللمرائالنياًتجوالاالحلوللايجادنينوا)كلةاوالادباءالكتابتفصحيمنبد

كاةعاووخلطتثويشعنعهاًرة.اللوح"عحاةاًلة.الاصمةقود.،الميالالةةيئكةبا!رلالازصلمخمحليبخالماالوصل؟كناصلتوا

هـاعلىاكأمادأ-كدزؤانداس:طاعتناولالتالي،الاورد9الادارس
..-مثبعةبصورةالفنإتدوقل:وملاقالعرفىالجديدالجماباخذد4ول"

وضضتنا.افناوالطتي،علاقلهليسرىاعرالادآجالفنياان-ا-.ابمنسق

?وزارةلدىطوالتوسالف""ةاًرف!المعمنيردلمزا،)ديمعا"أفث-بيةللغاً

،اتهوثة-رى8حقثنيءربفن،المإءس.ئا)عرالذوققي.مل!كيلجدب4ت.االابالدولتصالللاالج!يدةالة:ونءه"د*قطروعنالمعارف

"رثتاف-يشإ."دقداانبب،ن؟ها!وبم"يم.نعىظلاجا)هزضااصرلمعااوتذتهمواسام3ارسمدلاثءامنالقدبم5اسوةنيمةفىءعار

؟لمفاهيمز!ل*ممهدا)8دالعرا)فنولادةاعادةعلىيقومإع!دايصديد

ثة.ا:وارالاصيلة-وان!ماوطيمالمميزةالاونءتىصوهغلىةاصر1ا4الحدهـه"10اقرارة3لجيوادبيهفة.ةمجلةدبااعلىأملو"انأينالة"اءلملىانء:ةدوا

ية،ءندرالاسوةرال،51في."المقاف!لعارافيجورةاوالفو!لىةاءلاداباونانوصلشينلم"ا

لإسى:واصحةاصحتاصبابها،ادةةدو،وحلب،فودمث،وتديرولذاووصشاع"-ةملةشانيةاعمركةحرعنا)توميرب.-فىاقالهران

:قيهنالموس0تينوالنحاوارسامينماتاطحوبنوز؟قنضافرلكنا5نينال"حاواميخهلدرسا!المجااية:-وانعةدنايينلمعماراندسين2المعلى-بو

..قاطبةربئاكحسالىهنا):سانهكا،اهوالادإندس.ن8والمعلى(ا):اًرواءف)مج-مةجصفلماتومن-وجداربةصورأير!وااكى

ح.2!اانفىولهفرإيةالعراللوحة"ذهامامنىبجاوقت:.عيلتاجهوعلىتحونلكىمنما4مثا-حوو-اصةالا؟نيةهذهانجدر-!اوح

،ةهرممدالراو،ةرالهوشكااوفا"ا)يقلزمع:ابةر؟اًعرا!أعليهااطإقت"حايسدلك!يلل-ارلفنبالأهظمايربىلا-را4ا)تاصو.ن،صلا

فيللفروا-ء-دام،15وغيرواعلإناتصور.ن):لدلفيال!ةاعيالانكتاج

ملىراديئاواحاتالىاوانبةا5وءيرالا-تنماعيةكاطدماتالا-حماعبةافىالاغر

ادبغدمد،يخةتنظ:ممنزنهاهلااعندتحدث-وفاليوالجديردالك؟يرة

1لع،ريمغكعبةئص"حالقيددتمازتدلىصبءةدنادا:-ات:نابرالاتاف!دمنتءون

نه4ا):ا"الصدعءاورديئميا.فيكاغهافرتوقااوسداشعبل:"ـعنف!!را5ًوهـ:كزارللزو

..ندةل.سثربا.

عهلىةهة!ليرةعسمج!وعةالراه-نواقهناعنالحق"قكطالمعكرنوي!3انب2الففطا؟تاجةاان

ا؟ذعدبنهععمهعررسعللاعمالوالمجاثع"ث""واجتمماعي"يخاص؟وحهافراوالشبلامايىكسانةهن:ةى

.حللفنان.اقالىافيلاناحتقتعارلماصنجا(و.ومنهالفنانامامهةتوح

عمان-ا!ئروااترقيواللتأليف-الادابدارميةا)يواباةلف*ف!ا؟حن،ا؟ديردةالواقعيةمنزوعالىاليوم-جه

رائعق.معبرةبلوحاتءندنا

(2)!ه9



للعلويلالامممففي.وقفنالنامع،فاذامعدومةلمميزةلبيةالعوشضميتناةإليى،مؤئرأكرنفالاالاتيدلنانك؟الموحةافيجدا0انثؤاذا

ب!ر.،اماًنمتلم،لاكمفكذاهـنمياكا0110ًبرواجدتاولا،اولاللر-اميتم!يا-لوبءنالد

،ومذافىانرومذا،فباي!:ىومذاسياهىومذا،بىمذا:انرظرالامالأابرازعلى411ا:م!الاسلبلالمحفاعذلكواجدازث.لا،الثوق

رأسهغلىللذيالعجببالخلوقامذ"ومنبرب!لماقل؟.نهنااقفالواطدرالىعدمفىذدرويرءودابىب.ودعلك!لشوعوالوا!وط"توجفي

معطف!ةيهوقوقتفلماكرودونهمانيما"بربوشالطروفوقبوشطرجلأ:؟منا)!ثاافنيلأاارسالىافيدفهمالةضوالى،ج،"منإياعرارخالتا

بيةبالمرليستبلطلموقيحيبر3حذاءقدمهوفي،كللباءةاصاتاوف.ق،عينبعطاايجادالىندسالمو-يقاراو10لل:حاتاوالر-ام!طعيلمىاخر

-.-.-.اعالياالفنصتمنم!نهتحديديرتطبعدوصاطته

ألمنرلعب!لاقةاكالمعالمالنيتجدميحةىنك.فا=سو؟ااقبانظراعييهإ!فيرا)عيىوالقيميرتنافىلاالعاصوةال:عوبمنكعبالةةت"اميمالمفتعاوروان

--.صتى،كاًخذنااردتلوفانك،المميزالطابعذات59المة.ارالقديمة

بيدهءررىام!"االقىإوحةاذللادءدتهضما.صدتد)قبلفءيفضيرةذاكنتانفانلا،م:لأيالى.؟كالىر،ةاءاصراال!ارسفى11

اح!ءاًغليهاليححموبوالثعتعه-ةجديثغأفارسحغاكطذ؟-روكاعبيرالةاميلةضلوطدجعلن!م!رل-ئةال،!ةومه:روعلى-نالةظايما

لوحة؟فميملاننةهلوكهـتإ!بماالبوخعلىيجرؤولايئمناهاش"مة.فوقياللاماوالتجريدية"المدرسان!ارمنحش3ةتوان.انلا

.قويعاربتسانالاممصتفيقيتاذعلثهكآنهـلىمحممذاوالا.ر،المميزال،ودإعاالصاءلىم!محااننلافيام!

ءونعلىفيةلمفالامرل!ن،وزفسةااعلىذكذبانتتطيعورااإفلو1؟3.وفوازلوببراسلاخذاءلث!رالذي،اودرنا"أندساا

مالقتعزةفتاازعدهتفلقد،ح؟يقتناعلىذاير.انبدلامهمفليىالغالمحاظةمعمميزطابعذاتهرمدرسةلجعلإيأءراو:رق؟لهاز3.رفوكان

.المعيزة،.قوميةغيرةوا!فهماث:طببخللطا)فهملان،الهمرمةمالباتحدثاعلى

ر.!دأقبىان،يجبالجديثبىال+رالفنذ)رولناي!وناناردنااذا،زركاد.لةكلفياميزابعالعلا-د!فوالهاممذاا.ربازرتلةد

!ق-اه--بماثثادماوأطعمهعاي"نبني؟"منواندثرمالحلج!يدةولادةفيجلياًال-خيفاطلطرانيا-ورهشاطىعلىبةلم-رةا):لموستوكأدما

يملأ.الاستمذااةول،جدإدةهرو.ظاتنحناها.نالقد؟ةطوط41للشرقبدالإحتىالو-و.في-!الح.اةالم0مبم:عوفي،ىاو-؟والل"أء

ايضاًا!جيلا%علىينعابقالامر،لالىقاكطنجيبانيم!ةافكيفاذأ!يئجتروكلبىبهـ"بةقذفانهلو3مماامامى

دا..-؟ثا!وإقصلةلاصرمعل،يعر"فياجناالكشاهـا!:لابدياالالىؤعلى
(سورلسلمارمميرالاسعاذارر.

بر.؟الىاًءقةال-طورليعليها-.:اماإعير

،31ال!ا-،اعلىددثتر.1اًاثيرالسؤإيالهربواقنا.صلتهالفنن15ليلباأإو.،.عدوالنيرةنوا-.يصةرةا:،انو،مخزةاو!8ان

ناب"لاصواهذ.موابةمخةاف"كثيرةب"ا-وعنهبه:ونم:همونكخيرو

فيوالفن،اصهانوكأتلتفيالح"اةمفنامرعنالةعءيربرىال!3الةنمممة

؟ثللوحةرأثتفإذاالنا!ء"،مذ.عنر"يدأزالمائةال+رالبلدانجميعتشاتالم!في

نع2*؟روهأ3:-تارأكهناان-شسمة،صاطبقياوبما.اوأمن!ار

.مضاكلفىتخخلجالتيالجاةوبينرترويةم!لاوالاثلياهمذ.قة8ح

33ازفمن:بئأدوح،كلفيالاسايرىانويرللتفيالهامالثيهانل!مهئمىلكىالفر

نمصوران!عىالفنانانرل.ا"اطفيواحلإم!مآمالهممنوشيئاً

فىقدب،ـ.قدوبم،ضمارب2لتيللوالاما،الناسهابءاائااطياةدوحتهخ!لالايرلنديثبلل!كا

دءوةلوتهفيورطقاوبعلىالاح!مهذ.عنالتعبيرفيينجعمادر4او

ظحلهمليسالذيئمةهماص-ملاهاثتاولح:ىهائرايمهدوالاسفيتؤ:ر

الفنية.النقافةمن-لبيوءنلور!يان

فاللموحةاطياةفيدماننوعه3،كآنوملونهكانطالةنووطفة

رجلكخخمىامساة-4اامبرلةامرأةصدرامنهرأاكآنت-وا.الجيلة

فأم"ـغيرأعدلهاظهىبدئمالاخله:يرلإجميدلحاالرنيعالمفد!اعالقاوه!ماافارعللبلاءففمف-فااءشا

وتعانللفءرةناتص!االيالجامحةالةوثة-اتاطمذ.هـصتقبلافيابمعئ

عمرهافيوتمدانعنهاوتدةانالث-رةوالبمرةالزمرةتدخمىءة!ا؟الفرنسيةالأكاديمبةلعفمو

بمفىنينالةةال"منمج!ولةزالتمااطالدةقةالحفيمذء3انوتخ!غنرهاميلدهبمورج

ا).لدانفيفنيو-دنهاندعيانز-تعايعلاولذلكالعريمةالاقطار

مره-وعنةديابنونالةةادامماعنهبممديئكذد!،.-نظلبيةالربيروت-رالنشرللطباعةالاهليةالؤسصةكتبمن

الاصيلة.مكوماتهغنبلو-ره
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