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ض-!--.م.ملطبقممريىا"ااااص

،القبرءيسبطر،.اسياطرستيرم:لاباءا)خرىاءا!يام-داو0ريريخاالتقءاافىصلةم-اً،لب:انفى،ا)قنورذج

ني(الديرابللةر،تياورلداناسطفا،ليوقجيةلجمدتيرنسفبيةافىظةمحفوشزقوورصوومسور،مهقدعلىهـداا)شو

يخارالتاهارثااطيحةناغيرنميخرالتاخل-د.زاالطرنطجيةال:يزئسالكنانارجدعلىو،ريخ-ةالصادنرةلاا

نيف:امن)،ال:اق-بةثارلآااتالىرةشالااتجدروءـ:اتج-بد"،العصورمرعلى،لوحاقد،ء:دنانسانلافا

"دلجرا"رةلدفى،()!ن2ـوابرخرلالعشرمنا)ثانالقرشكل)ءللةدلايجاداو..اسهحوعلبهملكتالتيالصور

نمئجارال"لات!مالج:لئسوك:ا-إ!فظيعنلميخا)"ارنلعلى."ىعاؤيه

ؤليتىاابدبسببالفنبة!"بةاالن!مي!--.غ؟-!"يهيلدوا"تاريخفنى،نيناالفناصاء

فى،ا!ثارتلكةوقجه.وسذاجخ13ا!!!!!ا.جم!!-دخلفيلب:اف:اناولالىاشارةاول

ضيخى!.!!يإكا-!..

.ءاةهادلالىس-:-حص،2ـازق""ملحا!صممغلمدغ!مميا-+نم.11!:.سا-!!.*!ا،.جالتارءتحف

لحتاةالىىلرمزارهـادوعن13كشفبي"ا!!ثط!!"1-9-!-.!-!م!!

واملايمانافمالةانها"."ةالدي7!!-ء.!،،عجم!ى!؟-:9الكهيرتاريخهفىالدويهيقال

...ء.!؟اط!.،.تج!-/-.-.-لينى1587السا)سخةتاريخل-اكانا

لمهوامالمسيحبالوهـجةالمؤمنابمانا؟ئم!أا!م!:اس19-1100يل(ألجملا)بيتمنانطونالخوري

."ل:عصبا!!فىاي!ا؟.ل!بر!ا!!سئ!ا.ثب-.،اليكهجبي"?دامار)ع:"صة

الف-نحختاربييدجدلاهـناالىجمد؟!--3؟لي-نمىاحمس.-تالباسالشدياقيردعلىوصورها

!ازر*كلى!ا-؟ا+؟؟!!".اكل!د"...نيلح!روا

ثارآغ!رمناصعاء:منالزعلىقيا)با

هذهـعنسةلدرغيرمنو..لدةخافي.-+!11نيلحءرواالياسلنلجديربالذكروا

.ثارالآ.-.م!-"/ك!،الواسعباليهمنيخالتاردخلالذي

ءتحفلبدحوجديرف:انلواو!بز!خقه!.:-يخ.ء!لأ-ءيختارحقبمنحقبلتايىبيىاحدكان

لاخاهـو،الضيق"بابمن،إيخراالت-!---...-!-ز-يناالفنةافلمةحقبة.نيللبنااالةن

ابرزمنفا."ءعاديادثهزعمة"الخابخطديم-عبودمارون؟:الدجنةوحقبة،التاريخمنلين،والمج

..بلمجيكالمماء،-فىصوليلااا)ةنجلهتحصهـوناالفنهـذاليهيخمازعقنزجوالل::-اؤ-،،!زءرفا...دهجووعقبتموتو

لفنباقئرجءأ"قابا-رةجدفنتةكةلحريقشقي"ـالطرلتاليباو!بالغرعالم.نالصوراداصتيرالى"يروص"الت

ل-!ن.صولااتذةسالااقفاالىاي!نالةطراةلهواائرةدمننيللبناا***

ثارهاآصفتا...لامثاوكان.م،رسالمعادياكان،ةلريشالزناوالىنجيوناللبنابعدهنهضالجموذمننقر

لكذعلىهديش)ص!يةالشفي-ةقالمغرلاسيك-ةلكباةلجديدافلةا)قااسماء.فسهج!يالدوتاريخففمط.الناريخ.عر-ف

الك:وشيين،الاباءلكنيسةتحةهالذييسلويسالقدثال5لبإ-بيسلوالابيختارفى،2يينالفظركارينالمصمن

.181حةصة

.(ادريسبابفىنبةالىهبامن(8471-4681)ا!رالىىداللهالضنماس2

الفنيختارخلتد،ديلم"ااحقبةفيبل،يلمعادا.عدو.نديبكنعاو(6281ءامفيتو)فياوالءصديربموسريواطو،لةالسوير
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"!!!يخ!*ب!.قي

-3"+3--+شبز!ل!،!!س!تي؟ء،يمتج

على،نا)5تارلحارلالقوعليئايحالنارحقمن،هناومنال!نااساء-،-سء-*اشزوبمضلا-ص-.3!9-ورلى-د".ءدر.-؟01:ث!!؟.بز-كأخ!زوتجني-.؟:7.+!

--،لا-جيرع--كأ-كاينيفي!؟*بر3لاى

سلاد.،!-:-؟أكؤ--.،لأ!ك!.ء3"

لى؟!ءكا!!ع!خد!،3قيخخلأسمى،!رز?،

منيبةيحالنابىإشهادةالفكرتاريحمنمصل،ا)تارفى-حمر!تعرثاراعير-..ء"!!لا"ص....لا--دذ.ر+ترخ،"طب--!دغ.-6-نم

الفنلموكبعبيلالالفكر؟!د--3صةكل-الئهضةمةارلحؤةامثلول،ع.-)-*!!!في*في-".؟.*ء.-.إكا."؟نمإعفيعوررز"!-!؟خربخفي

مهم..--بيا-.:،.ى!!ن!ف!--د،?-؟.-

ضثههد،ـالمرلى،لعنانولى.الفكرلةرصامنلتهرسالاعتصارعصرر!نالمتر!ىحة.-:.!ةبرأ-004-.--؟3.

.-...ء.،خون؟!يرس--تر...!!؟،لا"+.

ليتهممسؤوالفكراهلادوك،لحدلثةاال:ههةمراحلمنوءهرلاءطاطاغ..*-*!..-كا-3س*"!ىدى---نم؟+-3."شبرنج؟في!!3نر-لافي"3

-إ!-يركح!ءلإكسبما!،،ترجميهي!ؤنر--!.."-

الفصولوامعق!،الئهصةيقظرى،الفندمعىالتارلصةكآنهقد.ر"عاثلاا3-كا!!-ش*!-أ!!!"-!--.+،.-.-!-9

--ء."*تنس!إ+خ!م.6!!-؟

بشون!للفنا!نمراسمووادوا،الادبيةالمجلاتىالفمية."ر.اد"دوردورهم7"رزش!!كأ!لاثفيغ..؟!---سح!--..،ع"؟*كا.-؟لألح.+.!.-خ،+لاخ؟----"*!

.سالناقلو!الىلصالهالاصلعةلااثارلآاىلذائبعاثلااءصر؟ء!-!،!لالا-،3----لا3-!!"د؟:ء3-

بة-ح-!نميلحخ--

زشاطااغر.نانياللهالفنفىثمرهاثمريفكرنثاط..كبارفنانونفي"برر-ة.+.-كا!؟!-إد+لأ

،-!،"!،-"كالا.،!*6"لإ-نج\ا!3،قيشلا-:36؟3!كبم--!-ء

اع*الهرلصهاخصااهـزمن،يةجدونهضحةحقاشرو8اكير،مالقرداودامثال-.لا/د-خ-"؟-،.!لابمخ!.ع،م*--.-.-.--.-:-

."....-!ى!3لمهب!--ء-ش،:كا

الشءلمدرسه:-قاعر-متمايزينمدرةجينتباعابين،وريمر-وح-؟.ظ"لح؟س--ني:في-د؟لا7بزم"-دخ-د--"بم-!-"برلإلأ6-ا-!طء
-لا--*-.3لأ/ص+-+.-،-؟-.ع-.-!..-ء::-لإ..*،.-"خ-لاد.-؟-لإا-لاكا-؟-"جيمول

..-..عسس-ط9-ط..ء2د.-*ظلا.اط،د.-نر:-.7:خ!ور؟ء!--ء-

يثةءالحدالمذاهبنصارامدرسهو،الففيللتعبيريالتةلميد،ال!ليبىحليلوهيلى-*العودةزداع".ط*.+

هلارآيفهمعاممعرضكلفىعنجفاحاداًتجلىىصراع،تيوال-يرج!الوءور،المصوروسكري،وديسدليفور

رستين.لمدا.فىراموف-ل"بو

بعضمفتعليمالتق"ذاانالىالاسشارةتحدروللمنا-ة.بة..
بة.!عرلىو،ا"ارايخا!عرلى،هيبعاثلاالمةومرح

لمذاهبواسرالمدانلا-نفسهمانونا)فنافعلها-اكيءلصوبالاتتمفي))كلاصكقيحلمةمر،ينلمعاءسانيناالفنك:ار

،ءـوفيهثلحدهالفن.01المعالممحددةغيرلي:انفيالف:يةمرحلةههي."الطبمعةفىملوالءأ،ال:ح-وحب،لدرسوا

تتوزعحائرفنانهلاسلوبعن.بة-قنعةعن!ث،عامة-.ء
ييه.ورولااصماوالورلىااسفراحلمةمرم.بالغرعنخدلاا

فيالفردانالةثارا،ضاربئالمتليبلاساواالمذاهبقيهارفىاثر"واللونتفهم.و..لاصوليالرسماقواعدودرس

تق:يةارماستعنىعبرلازينااللهلفنفا.ا)فردلمعرضافي،القوصيالوءيحلمةمروهي،للفنيةلىةالجمافى"والضوء

.،لاوروبيةاالمدارسشاًن،خاصطا.-عاو،خاعةفىدرسواالذينورعاثلااعصرفنانيثارأنفاءنفهقتالو

2-!ك!نه!لإ--بزعبز-.شغ-،!-!سلاى--لأ!لا؟3لأ!قي*،!ءخ--ترغيز؟.--?لا-+كا!كأيرطخ!مالإ؟!-"لألاظإ!عندجفى-ا)(وحءرءصطمىنللءناال!لام)هيبالعر

دلأبم"د.!:-3-----"،"-.".--،خ*،-:--،3بر-رلا!7!-طإ؟!%:خ،ء-3"سةرالق)-ستهمبااطنمناموو،ز:ابءوارظرو،ال-8!ةزءاح-ا !ح!دتنسء-!-+:؟.-.؟يزس"ء.?-0
+-!-كاعسدء----.ءئن؟-؟؟فيوالوانها،صبعهالبمولمةاللإ:اعةالطبيصميممنزرعت"لارااعها س-!كه!!ء؟س(.س-*.!ضكا!!

---.-قي!ح!؟ىط!*!يز*ين-!جمبما:؟!س

5كا!غع!-خ!،بم!بن2ك!!!!!--.".ى-ء--.-.دإ-ء.---.--كاع:"-"نر-*اعدوءوق:بلتبالاا،وء،-ابللعراثرلاو،13صه-تاحسو

3-%كاحم!-.؟--3!برع!برتر---ء"ءفي!م!ؤ.!*-؟!كأ؟رزينكا

3برع؟!ي:-3!!ةص،،؟ح؟.-9!-!،!ئرك!يمكيه!،!---؟ني5:ء،!شى.++"ليةصولاالرسما

-لأغ-بربخ!"*؟ء.أ+""خفيبز-؟3-لأ-!عزر-.د/ص.ثارآسدرىيتعمقان-المجالهداعيردو-ى!غيرو

---!سة3-ء--ءإنرء!لاجمم!ئلأ3!في!خ!؟قي-حنن
3!--ش.لأ،س

.كاسخ--!-غ--،ءلافيلأ،.؟!-!-!!!!كبئ.حح!!ولخ؟إشلا!ى!ح!!هـ:اوالمجال.ورالقيظلمةيقديلالر.بعاثلااعصرءئابي
،؟"؟--"نرلا"3.ى+-!غ-.،"ركع3جم!.سوعاع

بر،ى؟-ح!.،؟-،ع-*مم!!-!ول!؟-ة!3بم!!ل!بمكنهبهبمكج!،بزدجممرشنمش2*حمؤذس.حياءلاايصرلمعأاءلىلىحثالبدهـعلىو

ددل!.--!+3!شش!!*بز-ى-لاخكا!قبن!-إخ،لاسبابصعبةعمل-ةيالعشرا)قرنفنايىعلىوال!لام

----تن!!كا!.كالي؟ة؟قيلاء-ى.د.!-؟د-ء!-جم!خفي

-.---ء.-ء؟*دزر*--"س..؟سجيمبرس!-مةمةصادمختلمهصةتهااتجاعلىصرلمعااالهنءارطو1))شمنهل

-ى--ءء..----!ءيغنم!+!ك!ين

..لى-7-نر!بر!يبم!ثا؟حيبر!لا!!نن"يحرالتاعلىو..يقدالنلمهلالتحعلىادءةمربرعله

ء.ء.كا-!هث!ء!صبزس!كأ!-دكأ؟،ء!د!--ء

-ء3!صنريرفىنجخ3بنبنتجتيق!نر+!--ش

طودحسليم(لحف!دامصلرللهاعبد،(بيروت)ضفيانجيب01

يلا،حو-يةدولىسرا.(امإون)ني"والام-سجرلابا(عبه)
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.اله"ئاتو4الط--عىالعه"قةاط"اةاطالنقبلمحسىتحالمساا.اراسممرلى!"دلءنعنههـر!ذفيص-.6*بمضغنجيخجأء.

.--".-.22:ءميز--*عكأ.!!!س!*خ.

الكشفبلفى!سبلءة21اضبعاإونشقاءا)!اسظنىالووالفنارسبالديثلحداا)فن-لفناهدافتأفى-..س--!!*رزء!ش*ش؟-ش

ء-::؟!نيبزع،.!----!ك!3ش-ص

.الط-معةهلم5ميراتعنالىبقرااتاثر-ادتلمةيةليوروالا-؟ح!في-!-كاضحميت!ب!

ء.لاش؟يز-ء.لالأخ-قي؟-تنتن

***رفىقد-7حرءشالىصهدلهالعه.+ء.س،خقي؟فينربزسول--!"ص!!"-02
-.ر!،،..يعد،يرء.!كم!بي-ءخحهعي-:تحنى!س!قي-/

صحتاذا-ع:دنالىةا)هـقل"دةالدرسفنان،لمتعهرل!ف"ـ،عرالذىالوطقطارعه.!-؟نج3!بزبمنمجحغخ*إ*زر!.ش--:-.،!
عءه

-"ء-ء.

اله:واصص.والدقةات:اسقواالشءل!نو5-الة-سعةعنالصحثعىهلمى؟،الاد"ماثى؟-؟!!!ك!:!"ولء!نن!خ؟!
-...ء-"؟!؟؟س.؟خ-!----.-!-!-.:خ

ا)تهجحالىامىالتىئ-ةلماازلمك-اللونلىالمصطنعةئ!ةالماءنعنا)خابعنىزسالااهرهحولى--الاازرد----!غ-!3*!كافيبه!3-

-ء-ح-.م-.--!ع!:؟!-+خ.؟؟!ح؟ر

مططنالبالالعمول*-راندو.-يالصرالء3ـييج-لحسىا-----خي.؟اإفي.ء؟غغ!!!-.
-..صارمهلهرء.ظ!غ3-جو؟....يم.3.كاى*نر-!بخكاةص

"ءهـ.ئنءخ!لأ-فيورلاكأء03ء3!03

-09:"-في.إة-:؟كا؟؟"ة..؟*ئمبترى:

كاًادرانحعل!ا،عةالحسل)ةه-حاتهـدهظمععةتع-!رلىدورهينال"اص!ثاراوهتنحةلماواًهـر"*نج؟كبم:رز-."؟؟"غض!زراعلأكق
..ء"..ء+--...ترء7*!لل!شجبمخح*.؟-3

"-3؟3!صنج؟3-:!،؟ظ؟!كاإ*مخ

منللمصفىالحهالىالحسلذةهـى-ةمبمع-ولذةع-...ش!رةهـ:ا:عةالطتمثللوحات-؟2ع؟!فيع3-ء1!!
بة-ء.-..ء-*ظ3يمتهلا!

--؟-فيبنقي*يهح-ي!--.يهبه!ك!

ية.رالقطائزالغربيتيةراواكوهنا..يقطروهـناكج!رلا3!!6-؟غ3!ح!!-!.كالا"

.؟نج!!ي؟ز؟؟-ط!كع!2كاءض!-.شتر!كه!!!:!غ*+..(

،الهجئاتيرر-صور"ءهاىي"ةقالمدرسةاده5اد،روا،ؤءشفلاظرمناوهدمشا،.دىهـا-"!!ممغ+،ب-!تجج-!-كي!5!

"،ير.؟-لأث!إ)؟!

)-ةعولاافتهءعرنلاليل،الفىمىاللونا!ذ!بالانان-ةاللهال!-عةص!العى،كثرزهامع!ت!!!.!-لاررحكالح-
..-.-ط7-ككلث!!جمث!د-!"-ء.:

امريع-،مالذينا)لمساراهـلمحج"مرس"تجعلالرسمداعاقوذلك.الاعجازح-ىالمثاهدعةالمء:.!!-"؟2ك!!!؟!+!بن!بم!بر!!طا-ض
يعكتئ!ج؟-حخ!كاص-ع--لأ*3،كابرجإرو*عبرجمدفي

قي!!بم--خكأ*زر،!،!يمنج؟!-غنم-خغ؟!بخى،بم.

وقصورهم.دورهملىميضاتهمكأليد،ر!د،ت--طعلمنعخافنارلىشةانبر!!؟بم*!3!!كا!كأبرغ!؟فينر

تمهرو،وخفرءصطفم:اربعةلمدرسةاهذهماقوو..وضاعملاوا..لملاسبااقاطالت

لممتأ

وهـبي.ورسيمد،نمميلاا.عمر،بيلا.بيئتهافى،ءامةلحياةوابة.لجووارصومملميثال

،با)"موذبمبةالعبودص-ى.تقهدهوخفومصطفىاشضهرذكرعلىتمازةالمقارسبل!وعلى

ىقتربلباا1تهليد.ل"ليدو.همبلادط-ءةلمجماعنبهاصحااثف3اليية):دلهوارسةلمدا
س:انو13رل!ى-مةم

.في!نج!لأرزئر!3بز!!!!!زر!لا)3؟؟قياتوعرالفوررا)تصومىصعه.سعةالثاهلمصااتحاص-او،-عةلوااالمماءزممثلؤهمحالوفمم

27!ة؟3!!لالالأءبرلإد!لاد!هـدعلاتلحاابعضفىلك:ه،الغ-مبخاريتج!ر!اءالمشقرأزهمالووياالزرائبلحهورا

3،ول-،./،ةلا3ؤ+،!!؟(لأء.-

*بز؟!!شلأبم!/!بز--،ء؟.م-.؟م.-يخ-!جيمد-؟نيحم!!!*3!ء؟-ة.خ*لا*ثارآالى!با-"لتمتتلوحاصشتع:وكلةبةلةلندلهواال!ررةبةرطوو،البحرموجو
إنر.؟-.ءإش!ئوكا-سبن!جمع،!!ج!نجإ--لإ-لاج؟..

.-*!-ء-!!لا.:-.؟.!ء.ه

-!إ!"ا"-إ!لا،،-..----؟ت-2-ع-.ء---دير؟"ث!-.-خ!؟---!!؟ءم!!."+.الكباربالغرريمصا-.يةلندلهواءنبيادلتهو

.بر%..:ء--..*!س،نمب3د-.سجم!-ع--كر!تر!-!.؟!
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--،لا-ء-2س،:"ع!و!--أير!لإ؟--يه!ككهته!يم؟..ع،

نر-.+-.!ش-؟فيفيح.-كاة--33.-+؟في؟قيفيلإءءنهلىلىمسكاك.للاتالمدالذصيمجوبيا-5االورسقلةشاعرمنلبةخالوحاتهي

"!!ء*--لم-..-طص!يخ3؟ء"ح!ني6-!أ.-3بررلآسجيلتفي"عيت"ـالتيزط:لمايتضا-اوفىويمهايالرهبةظلالمنو،لناجباقفاآفيالمشع

-.:ة3!ش،ص3ء0-+رز.؟!-لأ،صء!ك!!ه!؟.-.!يم.الواقعي"علهلذياالناءئيرللم"وعةل،ن..ا)سهلالهنهـمم.لمقةالع

خل!-قيقيفينر!؟ير---؟2؟--ا!!غ.-*-!بم-عشةكج!حلا!"%!؟لأء

.-س.-+3:.!؟نج3+!ء..!+--س؟!*!!!في+!البىعةتمثلالتيلوحاز"ولى!ىلالشثنمملطالتقال-كلمدرسهلصاراعصدهي
-!!-ءش--إء-.خ.!!

-بزكا--++-!!.لا!إ*!؟قيا+نج!-الكمث!الىضميشةلىالررقةلر-ملبءوهيعى01اككرصاح:"لعىالذىلدتةوااسقوالضخ

ض-..*إ:نربلا..---جمبمير/ءط-.-،!في،س5-.--

*!"خبتن؟!-:.؟ء:-؟بركنن"ج!ؤ؟-...-ء

-،ع،!ني؟-قي!؟!زركا!برفي+:،"ط!؟!:لممنورواءؤالواعىطبيعةعن.عمجيقةيةؤرهضاكور-انندولاحراجا-نو- ..!ج!-شصكهخم.دد

".د!؟ص"إ-!نر،-ب"في+فيلأ+*ء-.منكثرالةلاع!اداالطبيعةمهو:ووسبالكلثياتايعممملاا)رسمانمعلومو
3!!يز!ثثجتماة"و!!-ء-!.-"

؟نج!؟ء-س.:بر؟

:-!-ت؟!!!!!ء"؟دفمه"لةمجهونمعاعنالكشفعبعيعيلا!لاووا.الشكلا)"مانبهاىءدرالتيالمميفية

-ح!!3يمبر)بخ"،أ
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بة.ءع!ني.إشر؟وذجءننقلا،ة؟ثر5!ئةريصول!ا.رةالبصرالم-"ةصه؟-ليانلولاباالإرربفن"و

افقرنرش!و،،-يزندو،لمدرسةاهـذهأداؤرنفا..،لولااالط""عةمصور-ةالمائؤ"برالوازسيلااعمرزيه!و

عم.الرسلاصوفيصاف-ةزةملوم-ا!دعنتخرجلالرحالمهفيا)ط-معقيانغير-

8**،اؤكلو،ءماال-افءهو،ءرالبزهحالو.فجمه.نالعسلهراجم-ل"ـ

اءمادذت--!د،شةاتجا!إتاو-سارمدبالغرفي.ف-713ا؟سؤسجمالااعمرلءن،تا)حهوف-لماو،مايغص

ية،دالداو،يةفىأ)-أو،يةمشقرلااو،صهءةلحداو،ع-ب-"كالكل،مسالرهوفى--صمنقهفارعنه!"وصجيدريءميزلاو

..الخبة:يراتاو،لم-"ور:يىةاو،اءةرياإسواو.ن.اللوما-ءع!دافيء:همليمش"ـيرقص

ؤك"-بهـناكركوناندونهـذامن"شىءألبنانوفى***

..اليخبيرتعاو-از"-اعنزا.آخرعلامد-"ة41رسةلمداعلىو!يلأم:ا

15ارادالىاو-بيةعا-اعقلسعصدلوحاتؤاثيةالت"إ-ذالمدر-ةرخاوةعلىورة4الالىنمويرصةلمدرا"ذء

يعلتوزحجةهي!ئيء،،لفيالءكعء-منأ؟-مت-تءع-؟-5خاالولكن.صكلالندو،سفاءلاازيءعا"علىصىبالغو

.فحهبأدثالالو.-فنفنهمأنعلىيردل

\-،؟د3عص3--!-آ-بزقي.-".لاع-..سل!-.لا!--33.*،س؟عإ"ئركك!ل!كيما!!قي؟ير!ي،!كافي.-!3ء-بز!ب-،:"%-4صدمجرىممهوممىلبسكلمرهما

مرهـدعقلسعءدلم!.؟؟وكأ--ة:...سإ؟.؟في!07.،2مبرع

-.--؟.!ءغ-2:ؤيز"؟--:!"عإ!!!!-كاءفي؟يم..؟::-د"خم-!-،

-.ع.--تر!!!----س.!فيشحتيقيضيرتر!بر-!----قي..--؟-فيثر-2-،+يرنجيئبزرز"!ش.لى-لإ؟لإ--دة؟؟-!يم!3كأ-كافى*ى+لاالولاانمىبلوس(!سا

وو-لىىزينال،-ابري!ء-كا-.ءمميئ"!،.:مفىخ!3ء!إبر؟.،-:ع.!د*خ؟برئنح!بر-ع!!فيبئ-شفيبر!نجغبخ

ء(حدلعدالىاراللو!قيآ-جمنن-ج!!-؟-!بم-!تنر--ترئر:.كاش!!ش-.-كاءكيء"كا.--+-كا..-..ءجاسحلاالا،اوئحط..

نرغلأ7!ش"0-+ئر.!بهه!غح!ئن!!نرحممشجم!!سنج!ث!خجنيقي!7-.كاش!في3-كا+-!!س؟كحبر.3!:3-!رةلمصواءشمالااؤيا؟ع

شهيقولوص-ات!3!؟ة--بر--.ء.خفي.بزس!بز-*.إ؟.-...ة؟؟لالإ-كأ-:بر؟س.ش-2-؟-!؟-..!برم

ى.لمحو..---لا--لأس+ةكم؟يركا2!ة-!

س-!:!؟-خ:!!ترءلا!-في!،!...-:كييخ!ى-حمكذء-.؟يم؟ح!.:ءخخخ؟تج!

ىدهيرالقأال"ق-2.4-محرء-ء!،بمؤيم*!خ+ؤ-س--.-لىثهلحداا)"ننا

---.-س!تم:ةدنريريم-،-زوقيء-تر!+!-كا!-!-ح!!كاي

-!،ء.-..؟-م،قي--ع-خ!-ىء.:ل!..!بز!ئمب!!.كلنجخحكغ-----؟-..ءطناا-ل"لءلاكر-زع!العو

تأحولو-ةيالسور---ء،!---لأ..-.:ءا-ل!-+--،-.لا3؟زر،!يهبرء،*ء!-يم-*..-بة

هـىالتىس4لرافعاركا-كاء.--!--في-لأكا!!ء!!ء.-لإ.خسى.ء-:-خ!!؟-.----.زر؟،فيبن---..س-3-بم-يه!لم.؟بنحيم-كا.لى-.!-ءالثورةدلىهو0تهذاعى

.كأ3-ء،--3.3!"يرتجلا؟قيعنربمتي!-ع

-"+.لادء،-!؟:سىعجمم-!!،كا-فيسءبربزترء--.--لا-.سعشز.-ى!:لاظ1--بخ!حجعقي-لاكا---?في-ع-لأسع!لا.ل!عةرالثو،)جداقا-اعلى

لفعلبالاةلقوبال-ةيارسوة!.،....-ء--..-في-!ه!ر3-برع.--!-ع::ش..فيبم--لإ-س----..-.

وريالىةا)منلء-تى-عأ+!!ؤ.-2.ص-عبر؟--ا02العيرئنبهبزبر7كاص---3ى!2---لا.--خ--ع-----6"ع*يمسس-كا،3--س-،نم؟-م؟...-خ."--1.!س2؟نم--6،-ؤ:--؟.""
-.سلا".--ض--7---.----:-نم!س-بر!*!س-!ء!كا3.لا،.--.-....لم!فيعىاالوالعقلهـ-ود

--!،!طر!.غفي-ششسفي!-بر.خ!ج!2!-*كو!جلإبما!ج.!،،!!!.-

الصأدقال-عءير8-لس

أبةالإغرلان،شيءفيوخقرل!عافى-دافعبئعقه"-.".ء

نعازع-يرست)8فيهـا.،ناء:د،-ثلحداالفقو

جهلهوراءهوخفجماإرستبلخ-الىءناوا)باطناقالفنعةلاصساسمنعىءبفيزصرلعمو،صء:أ"ءيدفا"عمل

.ءملرالصوليا7عندط:صعةالف"م-جل.آخرص-:ابالمعىلالحرا!لبالمشالفنان

"**لأمنو.الط--عةزإعبفيلا-ملمرافيييجر-لحدياال!ةننصارا

للاوصاعيهتشوو..طلخطوافىلةضوفويال"ءسفءناناالطء-عىالنظروحرأنإاشذ.-"ةالطبألىأء-:!باةقر.ها5
.?.-

.وال-حماتلل-قاط-عو!شيمونوا)طب-عةصولىالم"-كباض.ءباسثعلق-!الهاو-

شكالهااقورلش-اءلاانيءعاىرتصولز"ـءاوايزعك!فنءـوبر-ل4-عالطبفيردجدء":ىءنيءشفلالحد-*ـ4المدرسةا

الاطةالدة-االىل!الفنوالنزولحاط.ةالررها-اثعاز"رفءةوحدةرث!ىلالفيوأططوط2الالوأأن!ىكدس

-ء..ء!.و،.ةعالطبلى":"سب

العذوبةلان"))اللملافنم-هـوىألىأفنباي!زلالواقعفىلح!نهساصساعنرءشفلاللاؤ-انوسةلمدافئءـزرهوزمثهل

.خ!مع!الوعنءثهيبعدا-يالطرالعهر."عذو-ز"ملموتحاء-اءنبرل،لحءا،امننز-الااقفومو1،نيز-اا

هـناكبمجمجعاالمدرسةهـذهفنإنيوشمأ!لاالحماهتو،الألمجية!أفى،أ)قوكمنلمدلاو.افأنسخلأتخذت

وفى،لحظلمعحلىبفي4ءازلوفيبدوالذيخليفةنجلمو"ط-ع-لمدرسةاءـذكزيفنامئواحدقانمنماازه
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اير!،!،3لأ،!!!نه!،.نن
نن!!333لاكا7؟1ء،!!معبحروفي،لموضوعامعبحرفىو،ناليومعحرب

!!نرنج*لا*3::3!.زرش!!؟!تمبه!"!.،!!".!غبر/س*"لا-طبنتج!3+لأ-:إ.لم-*!--إلا.،لم+-اوالموصوعواللونلحظاق-درةلىالشك!دالىلمسطحا

-/+مر5"ط!!.!!."*+ع.ط!.6.!!!!إ!؟7..،"إلأ..

.!.ا!ع+،3س+-!ا،؟ا-"-.--؟4!د.3)+\،3-؟6خ؟3.لهس"هـيصالعاا)ةلقعىاءعبيراعلىلمسظحوا

!!ع-ء!يخ!رز؟كا-+.يت!حنما*حما.!دء-!*ة+-د!بمنج!!!أفئة؟أولاليئم!!-في؟في؟!،2ش!س،،.صورةنهلوحابيىورطيلأال!ارالذيلميراوء-شال !.،.ك!+!ا+3.

لا.لأأ!؟*/؟كلط7--ترأممهبر.ول

لم..103!،ححم!1ءلأ؟.3.7:خ.ا:ى!!ل!ورن!جإ+--+-!!-هـ.!...+.و.دكا!بكىبي(!ىالكبر1)ىالصعرةصالماًاعن-الكدحلمعاعن

.!!ذخلأ"!6ء(!*!لالافينرت.!./3-تم-ب.-!إ+.!2.ط-ش؟،/-لأ،ا؟شلأ!.علىلىه-نهىلذا!سيولااعنادحا!محثوء-4ـ-ال"ولح-اةا

بة.ا.إ..شملاء،-ول،!غ*.لا-إ-أ!ء."..ء.--

ا-!"-؟---،،ا*ت!+7ط+.--(.

\-.:.اض!1؟..أ--ت.ألاافي*."ورا.خم!؟4!غبخلملا..؟3كل.-.ض+2.يخ!!1..0هـاةلمااهدهعنعبيرالن

!-!!لم!!خ،ا+1!-ؤ.في.،+*نرا،-*-لا-.!لألح-؟!--*-فىيء!-لىبور:فالط:"عةيصورالذيرزقابووال-اس

ثرتلرةءيئ-ءردالضفيلم:سكبااللوني!ىمااعثيرلكنه،ناليوفيوا):ق:ية

اًعثير،يةبحر،ليهمنر:-مبل،هعصت!ا!اتامنكلعين....تةالل::االطبيعة

.4لمعرالثاس"حملفىءاشلااظ?عةتثيرماوش.هرىلذا"ترجان"لمدرسةاءـذهفىا):اوزقمنو
-م---م"--"-

*بم!*بالاشجياء-ايرض،لجافا-القطريوا!-ا-5الجافةنهبألوا

و.فيلم"سكباالضوءسركدرالذيادالفروالفنان.سوالنا

علىا5وجسدك!ءعةالطبذه5بطابرعحووا،لل"ضاؤءةلالط:جيعةليونبامةلمإغرا،الوره-قة--ةلحسااذاتهـر-رأن-اصوو

لذىاا)ةنان-يمىولذاله:اصهـو-ءدا)تجنيكوما!سنامننميناللونذافه.ا)سوداءش-اءلااعلىحتىقهغرلازرقا

ه-?هرلمصوالموضوعاءمفرر-"ااماكىثيرلكنه،صيهمها
.إ:نانفىالحد-ثممأالوطافناتاريخءعهر:دا-"

--بالت!-!رورنىالذى-واإثالالر-ام-الايرانيوناظم
**8.ـ-ء-

و،لاخرىاءالاجزلندومعينموضوعمنجز?عينعن
ذكرناالذى"ادىلمعا"معل!دال-:انفىا)تحت

-.--.-ء..ءع-:"ـةفكرزر!ر

الفنالهذيتحولم.ال-صويرعنالكلامءعرضفىءنهاش"ئعمقاا!!كنزللذدأا-المعذبالفنان-فنرف-قور

باسمامحهنقترا0،ليلحاانا)قركلطلجفىلاااهـ-نه!ءسودلاااضأاليوغيريجدفلا،مهالاآأ-صورا،لفقيرةطبقةالقعماا

-مارواملذيا(نجبرا.-قر)يكالحويوسفالفنان.نللوايةءلهءندهلموضوعفا،الألمعنللءع:ير

دررأ5باوروافىماعارينعشيكالحو،ضأو،د.-سوباركراكوس-انليوو..صفكرمينوا..الصغيرعادلو

متكل))-فلهمةا،ملمرشاعم-قاسادرال:حتفنولهملراون:ادعوردفرو

فىلجصوالحجراعلىعكفو"انودور،ونازالوود،ز!الي-ليادعنفقوللوكهانترفندؤجافيةيدجداصياء

تاريخلمهمثفيعرلمفاعكو-استاؤ.--((البورد"محيرفؤلم!-ومنلج:واحتى"-5ساحسفىددأالةرالف:ان،ع:عان

..ل::-انفيغائ-آا-ءقر"9391معاوفي.نياالل:.الفنمنتحرر،لرسمالةعزفىزظ-ق--5ماروتعلجشمازطءقيرو

م:-هزطلقتا"مقو-ارلالشاعرجن"نهفيمحكرفلمزشاًوا"ـبميبغرتخام:االىفرومخ-لم-5قليملذياموذجالتهـ-د

05ل:نانفىالتحتفننهضةارةلهر،لحدرثةاا)فنباتنطرمنمحددةلةنظرعلى،ةوملاففنه

-ييجار،للخااقيلهراليزعة!علأس"يكلحوافنوهنجاافىونحهرلاو،جتماء-4لااياتنظرالمنيةزظرعلىلاو

(لحاجاحليملللمثاالكلام)يزوتمو،لدلخاابىورولااالفن

---طليفة-ط"عزمث

بريءح-لمم"هـهجو-ودهىألءفا)-اقلصااو،الب-اءوه.5"؟..!لأ!!لأ3.*.لإلا"!!!*!1!!"نر:!بم!،---.ء-.."-بر!-.؟*

-".-في.خ-ء.!!ح-..--+كاقي-!-ك!!!.-.ظة--!

وسع-ويالخطوطيبراءة"و"والوؤاربالرراذةسوح3بر--ش...-*!!-.-!بز-2+-؟في?؟!-:،،لأ.

كا.يىعالما،7-دءخء----؟!.---في-"*-ج..-..م!.--.كا!عنم*"!

-!--*؟-3ش3كأس--

-.ئر.؟د*ء.-.لاءبنشفيأ.-جمبنجح:"..في--غ-بز-ص--".عطحدكضلى

على5حملضالموتمنافجعماساةا)"نانهـدااةحولى"ألاج-.-لا،ء-حثلأ-لم:!.-..!3-؟بم-

-ع"زرع":-!كا--.1-.ؤلى-".قيءفيترل!+!*زرخزلأ+-ش-في-تة-!-:

!ازك"لاوا--رأذروا1رلادمرأ-دأارعو"لىءواولاا-:---+3.ةغبه!3؟!لا!سذض----ء--يخ؟-ش
...--ءب-*!!-شقي-!إقيير!-

-!ء-إ؟3لأ-+

زجله5-ايلح-اةادااعلى.لح-اةاقيهايرفجرلجبلارصحوعلىلأ،.*.!-+!+-.،بم،لأ-

.---؟.:!!ءزرفيبزط!!!!بر؟-جي*:نر!إزز؟إ"لآ.-

ج؟"زر"-قي-لا.:ج:جيم-ءزر،يرم!-.-د!ص.بن-خيخقنز!!زو!!1عقيء؟!!خيم!!نض!--كلا-ءبز+ش؟يزخيررز!!؟خ



!ااه-ا"-"ا""-اا"ا-""د-"ا"-"ا"++ااااا-11ااأ-اأا"ا-اأا-أاااأ-ا"اا-"ااا-اأا"-اااا-!اااا-اا"ا-ااااا+.حةءنا!-ااستت

---"صس.ءيم.2-9!ح!!.!-ول.-!-!لأ"--ير.د!/-،-،لا-
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