
-ص!
-..،ك!-بخ!!ء.اءقيصم!.-جمبزاء.!+ت.،.!،-نبط!عقا

ءص-،)..؟...12-!فقا

-".!--"حرحه/*-..؟.

؟-----!-----+

---

قيسي!ا!قفى!طا1!ماثة!وإدته!

نس!ىاندا3ابلحة"رغببودنظتيهو،شيخصتقبع!صتلوتزنا-ويظفيا-بةلمريجد:خلمد

ةأ-بل!ءلىامعدلقيدينجرعمللاولىالا!.ة

إبمماً:-ةلانهالهاوانا%فيكاامالروحاني1ةعنمزىعمر!زص!بردىبركاصلىالقل!بنيرت-*بلوالمالذبئاحدكاندانسءول

فيييةا):حعبةالب-ر.ممبرةءاش.،الابوةمذهومرد.ي!ت"8.نح!ا

د*سبورغكاناذا،انهظبملحءسدارث.0199عامفيلهظ!رتمائيةرحةالى

الاخير0وا!ققالديالي!ىيعدموزدرثانفان،الا-بقالمطدع*دأعاءزالمثاهدوف-لكصويرفنيخيمارمرةفيولاول-الاممذاففي

ار،و*مو-ز"درلد!فانكاالىانينمنورمفى،الاولكانيعنهااذ4!اشسطعالعلىاهـاطافرغاالثكياد:وىالىيتعرتاويدر،انعن

يدات)ماقببة!:جواكمايرنتىوللتقليديالوامععلىي!شعدون،!رلو،تووكانا،النقديديالفنعنمالتاالا.ليالاثكاقمذاالىالاعثاما.النيويري

.قولهدبع-؟فردهينشهمرندريانكان،وطعجدثدةتعضيةالىص:ائعمنظقص."الى-دع.ظصكا.دالزعمب-يخوبم

ر-ومأملو!؟-019101191عاهىالةعاقييدال!رتطورج؟لرعلىز!نلمان.البدعصةضبظقلماالمادفةانشىنحنبيتا.المحادةات

زدوإنموفان،وبعد."الملاحظ،إلعا."ةا.سالايرود!،بذاتها.هـوماطا-"اننسضانىباذن.والاكتسابللأخذ!نفغا-لتعدادعلى

ءءفي*..برررءلم!يم!مز!1،الجديدةثمحيلإةال8،كةحرعمدالذمملأمو.بالذاتيدللجرؤلللمان،الاصلفيمو-ودةيد!-ر

برزتثمومنءابخري!يالى-ويرفنط!وركان،الئكلعذاعلى"!ءالا-واه-ظمفيبيرقدرعلىثما:"كاانتالةءرةانملى

تتلبمانالاوليناعلمين-يودا؟ة!ل-غكت291عابرءفىسمماولا،ا!اءميثالا-دث-نيخموفيمةءعذذاكآفعياأد-لا.-لان-رو-يا

،"ثرا-:دو؟برجد،،فونميلادووا-يز،:كارلذبامضانخس.يدلتبربابنةلأعنىالقءأ8*5!هـأ!!ءلا،عيةالاثع-ا*9099عامةوفثولار

هـبرم:ستر،ودإلي*،.ندلبشأراوثو،،،ناء!.وليمو،لادثصلاسم-ادةصعنىزل"الخلاقا)ةفاننحيلهفيالمتثكلةاووحيةالاشعابكات

من-ثلةالىرالاضافة.يث"الفردر،و،،شاردون"سيرج،-بتهيرنجا"،او391كاه!!ء4،8!!،"!هاتفوةليةا،ء-ن3991عامككشفثم.سدسة

-ايو،*البر،،جبهايان*كةر:ية!يخبية.الىرلتكللمنئرلمنحدازيخااةتاافيال-اكه.رل،قتفو،لى5يردكزتاًبلمن(ناًتية1،ليقيئشمايمرل!ز،

بر!،،ربان*وجا،،لط3ل،.و،يمميروان،ءو،،نماسويهندوا*!ا6!ح!ه!ه،"هـ!5؟،فى،التنسيقيةوعن0رجيلخاارا)مالمبعوا!مدباداميبدون

اث:الىولللاالام:اليبينثنأرءحشف(عنداتامشم2م.قةمن"نيربهالغرالهناصر)"جمعأءعب"مةتصفبةمنافرعةا،لمانلان،لفلادجمو

نظارلااصةقو،0391عام0.ءاء3أأ،،لههلمهـأ4،وو،*ه*0له!4+38أ،ه4ءيدىا!ةوليريألتصويدالتكل

هـطريق!واءنيدالة-رءالمعلىا!ء!افرذادنانينالى،صالاتعلىالىه:دى1فد،فرنساكانمالوناميدروبر*ن3،الاثناهمذهفي

ء،اليالا،يانيللى،البر).ما،هماكانداسانءيعنالاضلاتصتختلفظقالىثدف،والاثكالاععأ.طتواصينقنىالصورةفىالف!وءان

ؤث!أت3مما0،نيلالااننغرهانسهاو،.مةللوازجماهيتءو!ننةملومرصمو

بم،والمرالدائرةت!دانفيفراءاهـيئؤوعمن(؟9?صدرت)ئةاطدا-،الدرمذهايهت،الومفموضوعاًثعد!تعةالطهان

مننوعكلترةشحركه9ا،ص؟للاعمالوالةطيلالتويرمبمف!وفيالفيا)ةلدؤوعمنولا"هامةاءالاهونهذاءلدب-بمىبل

اهـين،ادعة141،"تصاويردوواهتباراتمنزمارةت!ونانزمدولاالؤلتراعشاتميبل،اربىلبفير،يخوم!دهماالىا!ى

ولةطلىلمليرأ،ع!33-مكل*ه.(8!،ولالذيي!ىالتبرالننمسألةالاخسكلبعوتعا،الهمومعلىللفنحولأ"*ه.ا.شه!"،فيو-يةالار5،إسم

م..اأملانه،فيالوارددصديده.مى

مساينانماد!ط3لاال:ع!دحبةو!وأاواراًنقألابهاقثاغ!ري!العكذدلا.العالدبيةر،الايلهئالىالوألدراطاد!يمتبر!ح!ويرءلىبقومفن،:"اءاليأ

الازانووالا-ودالاهـهشلغيرالىافترضااي!م!ةحاتعذهلفقلارفاراعرزصي!لت9فياتطرقلملمعناصرط"مت-دئةدواكل.عات

.-ء*منبل،ارئطاالوافعمنز:مد

.عاهـدة،ادنعابلةالاش!لليلأالابصلبمياشرةملهو!ايرلمنصلملتصرألنعرلدعلىابفرتااعلىقطادللقدفيخلهالضوفيماا!الةعكلاالذ!أي!.11الابتداعىالقانعلاه

.عقهيديموصوتصويرخلقالىعبة،البامعق.ة

صابق،اةرد؟امنمعر.ىضاملخ"ص.5،؟مدننماالبتان،وكان

اطامب4.فىةاهلقرتهجة،اخرىطرثق
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:نر3:%-!.سءت!.؟.ا؟حم!-ا.
*ا.أ...،اا.بز؟؟ا.اض...1011!ا.رز-.!ع

01ابرا؟إابة11،+؟اة11الم.كأ!!..!امج!ا"يرئم+بئ-.ها/م-11!بم؟؟

يمعم4ةصرلمعلمابهالتصويرلحركا!الساشلد؟را..+-*إ!د4-:ا:.-أ"!.ت-تاس3!-اا!.إ"جمةأ+ا.رول!!ةبمبم-.ا؟اا0!ه6-نم.ا!ك! -:.طبم."11!،لمض!--ا-....ا:

بدرحدهيم!نلا؟كاراطماورةمنهي،؟ميزاتء!أةقية..!-ة::ة..-5--..-....ا

يد(ابة*راكمااانهداد.افضاصاربعالمعولا،اتباعها11ا+!..أب-5ء:،-:.ء!،1:-بر+هنر...-...ة+00101.ء.

ب!ركة):س-الح:ير.نعنه"ضةلمصاومذا--اءة!ما0001.جمغ!...م.*3"ا+نلأ-؟-،01ج!؟،..".ء.-لم.+

الرحيدهويدللت!رلىا،اتال،مكيز5ذ.مق.جدي!ةت؟ا!ق!--؟؟:......!.بة.-1.1ءا...-ا..!-..-؟!!.

ك!.سللقا)حبرىاطرس!تبين-اسشط)عالذعي؟ظف!11"-ت!ظ.طبما!ء!ل!ء-"*-.:مة.--ا-.-:ا-

!ث.+إ-ا.ه،5*--

صفهيرلمئفممىان-،اطيكاوإلفن."بهثصحلم5!يمات.!-

منبهيسفهالىلانتاجلاادال-ف-حارأي،الحاصرزنجآبا-51م.

ل!ميرميا!رحيءأداةيراللاجماهوو،3-.يأ.و-..:؟+-*!؟-*أد-ة!ور--+!اا-ا-ئزط!ك!!ه!م+-تم"!-أ.---.أ-.!أحم!ا.،./-.:+..ء؟-لا:.ا.ط

غاممنذالةكلويريالاتاجاننحد،الىسا.ين.ن

ا-"ـاطلرقاًادرومدىبرةفمهـايخريركاد،91ء؟9..في--!بركي.!

ةاذا.سهـبالطاو7.ءع:ىاراباديزطاقداخاطكطثء-.-.احم!!بخلإم!

،تثمارلوغ"ااسفعهر،اذنصرطااصر511كالى+!ء.ا

د-.!+

.الاطار10الحقلذ!و5يدالحرةالىنلأ.،.ء"ة

بة؟لههش!-!-اا+.

راوممما،القدرءفلكيمةا%رى!يرةزاوزةتؤ!01----/-لا-.--.1011.أ.ا.+ا.-".ط!م!!-افيح!؟.ا"-!--بةةام-ا---ا..!---.إ-.تر؟-.؟-"-آ-..

أفيماافرصوالذينس8االرسمن،ياًئقرللءثرة

.بتاماهتثا،يدالزورل-و*دور4499عا-ممنذرو!يرونلجوا-الةهـر

اطمزةعجللاكط،"ةرب،لا"كاحولز،ولوفىن

.الاإواوفكاسا!رلا.كانف-*1ين3،ر،ريالةعاوبلا8م-ةغلياذاءعص!افىرد.،،ةر"اربما3.ض.-كاإئايى-كااالت-رعة"بى*وكاع!ة

*لاوريئ،،!ل!اس!ف"،بازان!*كاالل!ل-ور3ؤذاحثرةا5!ذ..نم-نكاناميركاس،فيحركهثارقعنز"ف.حديلونايى2بضاببك*

يريخا.يردجرة3،3ير-مإراع"لكلبرف!"ماصوءرانو.?،ز؟-:هماث!و."قياريألدكاروءما،رسل-انر*مواتبا!ا

(صو".ازقاعن0رةعدحدلىايرصوا)ة!فنيندغمالذى،لمحالاا"رزانحئ".نموتتاودرودالت"رللا!و6"ضبالمفىالءراعذانعلى

للتمهويرإقباذبها)ذيارللمدموا)تجهـيدانأ!:دلايمض-،ا)ة-رثدمنهـن،5ن(5الر!ع"ـعن"شا.لانالىشحمادناو4ث9291ضام

م-!اًل"هط!مافا،راء:4مسألةكهـنالكيصنفان،وعلإه.ال.-اءر."ا)!"ووهناءالةعريريالازةا-ىالوسهطفيا)يومب!تإهالذمي3زا(ر

لذاتبرأدا)ب-رسامينالربانيرثهداقعا)وكانانو،اا-ألةمذمفيةالارقإم.اكاًداء

امتثالواللاالامقثال-اؤء.:-ثأا::تلا-إدازدةفيرفيلم"يىالةلبرصا).!اولونينالذيئ

ا)ذيئاوا:ك.نرح:يراقلف-بإون،اربةر3،م؟ز،مذعكرة-انبب

مامهعلىيقةنامق:عىدتحدغوالبحثالىفرغاانقبل،ذلور.عواحدث.ال:صويرلةنإنقايديماابرالت"ورهـةءلسكينوابرما

نبدأان-الصوابفيلمناًرى،التمصويرفىيدالتجرا،-ىفالمروهـرون.يردصيادلمجرير))!صوفناكل،ية.نص14!لازبمجالزر

-فمص-اموز-قطلاسل:يص،1ءعهي-هحقيقكزليو((لحيا"فن"زإريغيشرأ!.ةأز5ظهرؤىاإروا)نجد،ةإ"و!دوا

ق"لكلهـويدالتءلمنل:عهاواعني.ءلزماتسوالم)ءاتلاواانبالاهتمام!هتقد3،*ز،ل!!+ثو،!ءأ؟دعالازعا"اع:"انالىإ،ول+اأ!"*!7

..-اهذمنامرفيكازواوآن.رللء،و"يسخر-قلةوم-آ؟اء،1اكان

ير.التصوفيأ*لأ-وله*8،3،،80؟ثا!أ)لمتشا!اللاسيءأنألى،ذلك3ةشرالمل!33حالىضعرءلىاموعزإما(.يرالجهور

ل؟طاالل!عنء:ارة،لءثا.ا"لان1،زأا-ثيانلويرقوقدة-دعل!-ء؟+9،إولح"إتح.يب"ا،و،عط4!كهإلاولع!7!دلم"لأبااتيهالاتة

فنحن.نلووإؤءأغيرعلىؤ،ـوهوالظاماا.ااسلمعيثهأظرنومن،-4"مناذ5!صا؟ع؟لاةاةبإ،،من!اساحةا)فيالعاهـثففير،ط

الع!الىردعو،وضفيانصويرالةنالرا!ونةاطالأ)--ثلمافيخ-،"

،زكوتس-ماإم"ثللايدي!رالتلالء8هذا،انلنقوح!ند-م)*ةزجديردة!لةأيرةتلدلم،ايةا)-رياغنالعصرغ"ضاقنزذ

ؤءنلمان،لاعمالاسائرمنتميزهيالتالدلالةاءط-ةاءؤداخيرأالأتلمالمإدم"0في-وكاةاو!ءكأالىالانفاهكاز-كرعىكاج!كا29!

يد-التجرزطة:اقدنزكو،لهـكرو.تهذافيكنا.ادردقيعدلازمنفيأ:"ـ-اأمبلماوهدا-لا"أام.البدعمنمدلناقد

لةايحافةءعر،لخالىوالكذيفترضنماا.-التعصرءمذااذادامح!داقيانمدالاؤبعف!تأنشأنه،امهنثماروامهلمتساغةزمن؟ءونان

--....3صحبلاريالذي،اظاسل،ذ(كاومذاليكن؟انثءبليةاا)فنونلمارهـيخعنىا

ما!إذن.الايجابعنا)سلمبلتأخرتعلإلا،رةلاعتامةانمارل،اطدق.ن!:ا!ق-طعلىزءنلمالة:ونمذ.انو5،ف؟

متثاللااءـو،يىالجران،بلاءلةارظهرو.ظ.-اكدأ8"!هغ؟حنلمماعملميأحةئت

قليلة،هلأول!ولاالا)سؤ"ذاحلى.ةصالااآبدومد.قةموا(رالةجر-ويئاحاتماللمومن3
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في-محات)لم،ءثللءالثني:ة-مينالىز:قسمذء5شيءكانتنقلعنكنايةانه:بحداجتزانااذل،التعقبدمنالحظ

السطحيةحةلمسااياللوحةاز-لموثاءمضيلأ(عاريةأةامولمءعركةفىلكنهو.سظ!لميةءساحةالىوللشكلنالاوبواسطةما

زدفعانعضدئذىو!بنا.مالتة-يقتخصعبراًلوانةالم"ط1غيرالىالانن!ظرقلن،الممىائلمنطائفةيثيرالواقع

فيءادبةا)ت!رحة7للواعلىتحوزحىاًبه"دالفكرحركةصحيحرفتعرعنالبحثفيمكل-الةرةزفءدنا،ء:"ا.بث

يةإدجرا)ةحةالو01فنما،بردعلاو.بيةفيالاا13حقجيقتءلمثاللأ

.ن!لولاو!مغطاةسماحيةح"مساغير،ختصارلابا.م"ثاللالالقابلمةتساالمحسوءسألة-

يغان،ث-لمالمتعبردالمجرلىللزت!الااذا5انبيد.-وسالم!شكلزهاصثمنذاتهالسشكلءسعالة-

متثاللااصفةسقطنااماااذزنااجلا.إسجطةظرحليةليعم.سللمءسولامءثلالتلاحالوالط:جعةلةء-اًاخيرأو-

ماذالكنو.اللوحةلضات:قى)-ةكلتثالاالللوحةس؟حمنعلىفىصلإحيي!فياز"ـعلىزاف"ظهر،ولىلإلماا

ةالتلموحازدوا!-ةان.ءمشيلا7ا،دقيقوجهءلىبقيصةيءوكانهاللوحةفيىالم!-و!وضعان،ث-الالام

تحذفحينف.مخ"لفينصرالمنامنتنوعدوجوتعنيلالةمتثالاايحتمل،للوحةاىصصل!خرا"عشي."بهأو1،ةحللواخاربم

اخكأتسواء،هيهيالء:اصران.لاخرالكوسلما):وعهذا.!اعنيمعزلوجوده

لااعرص!كهأانلحقوا.وخظوطنكالوااو،م!"ثلمةكاشءاء،ء+تلالممالمصوسعلىيجباق:ةةةوذا)خانيةواما

.حةلللوعلى،1سيءتمثجيل،لنضءلبانفهنمك:ااذا،غيرلاهيو.لحق-ةةافىئباءانكانإو،رثكلىضراحانيكوان

ولاالوانلا،ءثييبقىلا،لاضكالاهذهت!ة!وحالما.الاولىلةالم-أالءهت3اؤتمادعمتقدآكون،بذلك

عنالبجانوغني"هيغا)سطصةلمساحةاعيراللمم،حطوطنةماالاو5ء!ثاللااؤكزمرانالىهـب!فلا!ا!اواما

.اللو!4ذات!ابحدي5لدستحةلمسااذه5انح!الظمنالمرتكزاذ5فشوها!جاناوفقااذاإ"امالضقكيه

ؤاذا.ا)لبما11-ىلزعدملالازةا،الصع.بةمذ.ح"الطوبلآزةتانهـاانسالوا!عد!زافىزىادةالاذاكفما،ليهةالام

،فذدلادادشالطمثلا)5ناوزقيا،عيدطواطمدونلارااثعتثاذا:ز؟ول

ءان،عانبااو.المممفيلةتكملهمصالوايثهةرص:ع"عن-ع!ز

زنيايهلما-نوصهبةاوقياةراشلذيامتثاللاامثالهي"!)!ء!هع+-،)اف"العينخادعة

3!لا..مفلالملع!نيخدعانالىمي-مرلاكاننول،واتءوءرهـده

لأع2لأء..لأس،!نرالآثواظن.خدعةشيهو5لامتثالاان،وبكلىة

.،+-!(+ط2+7!ؤء،.\.؟س.ء!طو؟!في.ب*3!+!!،أخ41ا!كى!كبم."بر.بر،.لم

-؟لأ!!%-.!-.!!ألملأ-5ذبربم!"وي!-لا!!أ!بخا!كأ%..مم!3دلم/-!ئيم3!!!فيطغأط-!لا!-1،!حبماج!وبخ!إ-%؟ألم+د!تر!وحماغ!!نج!+%ىسمح،لهس،1ةلخدع.ـلش:4ـالالفعاالء!يا)صسلبللقدلها
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معبناً.لنسيقاًبطيهاوأاللوحيوجداك!مو،مذاانالالىبل،الاممعالبةوا!وطانالالى.نماإش.تفظ4قدالنااليةلبدلا

!فيرموان،قالةهذا،عينانالى،الآنالألةرتتيهول-بالاحروماو.امتئالبةلاعبنةذاتبىواهاننبدلهافدانناليةليد

لذددوي!ازناً.المدونةاحة11مندوحةخدقملىبعدر.ءفيببالموامتئال!.اللاالاهرمحبلاثورياًنحو!ماالىنهدتقد-واسدودسق

بوجهار،الالوانلناققتوئمةيكونانيجبإنه،لأقرراقول10رألىازخطوطأاكحوهـرلانثديرلحاليزستظل،ذلدمعواعهل

افق*التومذا!فضلاذ.ادطيئالسامةشعليالئالمنامرجمعبين،اعبم.ا!يقيةالصوبةوههـنا

افهالا.لرحةلبمانللمامة.المدنةيتنر-فحبوبفضله-اكاملاللرحةننعتان-بثرفيئهذلدولنننا.ل-الب!نىعد:اعوبب

الاحةفيالوافقمذااناكظق-ؤال:عنينفرجقدتقرير"ذللاءلرناوخملمنوضيقة!سيةاكشثلىهلااذ.،إطبة،بةا*أم-ط

ارغب.مقولمل!عرال*وتوملا؟لوحةمنهايجعلحقي!في،اللونة0ااةلاعرا.ئ!الةماش-عمفرؤابديااد:لمصمناشاهاهما!ااو

عىلىإ.،يفىالتبرالت!.يرفنالى،د4ةبةنعارةيوجهماعلاجفيكل(بةرة،ث!برة،اةامر)الامثلعذ.ان،ص؟بةرةا.شرة

فيثن!رإلذاتام!دينهملىاعزاضبثعلفيارماعلاجز،الا-داً!رةاكشهي،الصويرحالافيول!نهابةا)طبعبةحالنهافي!سبا

فيكواققالىيرؤولدةللتبرياللوحةقيامكآناذا:الاسننئاجمذااتطفظاالنعبرفيأنوإت.!ا.طبطمن؟ونظروليوسةووهاً

،35،كا،خرفش*ايمناذن"لجيزماالذىفا،.الالوانطوط41،يدفيللنجراللومةبأنللثكوة3يتركلايةبنملىفالفكر.بةثلهاالى

فنمثلثلهافقالون5زوعاًايضأ"تلزمالاخيرمذا"كان،بسبطاي،افعالااطي!و-رد!انقدروالارانالخعل.طمنجموعةغير)!يت

ارخرةلية،حيتهمنللصويرفناعتباران،للة.لوقصازى؟اكصويرانالالىان-ذلدمنأتةقجانما.اكهالايرالباشرتطاوعنا!سب

منهىالاخرالجهةقىك،-لذلدلبدهكا،تهداشعنيدا)تبريبعد،ةكمل،مااصيءواططوطانالالىغريرآترنيئاًبست،اللوحةفىوافوط

الاء،هءالية.ألجهة:جها.اعقيرة.م!االذيما،اذن.شءايمنضيئاًتخنلفلاذاممااللوحآان10

كاالتبرثرام!يةفدبالمو-ذلدوكلم-اشالاءشمذاان.مقبولابنهاجابننلولخن؟!!وحة

نمالرغمعلى،)صويرياً،ثظلان.-ةطيعر-مليةام!ضدامم!.مومو-الند!ب!فيزإدة-أو.إطراسالمدركموافى!اننعرف

فيينيدوعا.الاممئاليثنعويرىم!بيناتياع:فلمنمو.امتثالبتهلا،ووضوعاولب!نصنعالا،وعلب.مبانرةاسباطوأمدرككآنما

ارخرقةسندوااناحبازأيرضون،التجريداتباعبعشافى،بآالطينون5لااندرجةالىاللاامثثاليةاللوحةقىويلحالفي3اًمدوعسومأ

باكمشدبادرةمادون،اللوحةفيامئاليةاللاامرللظوا.الناصرالىمو،يقالمااةلان؟مبا:رى-ادواكياحيةمنالالىوسلمذلد

توررالقموارخرقيئالهنامرمذهباناخذأءلاتصا.32بذلديح!ونعوولم،وصات21-اشءنا!دركالأ!وسمذايئتلففيمنبينانمو

مااذانعرفانقعينا،هذهواطالةاملم.للتبرثديةاللوحةن!.صدهالأفكطلوحةبلبة؟لهاىوسأيتبولا

،.يهف!!لوحةحقبقةتءونانءناللوحةروبزالذيمولاللااتظكآن،لوح،الأحمئاليةاللوحةمنيجعلالصي01،كذلدنهرفا!اامتفد

.زخرتمنا!عد،حونلابأنعلإياا!روعاعذه؟بالضبعرامتئاليةلاحهاألي!.غيرهاعنيمزةولوحا

التبر!-دفياللوحةباًن-ا.اًتاوالآيمار،لاولم-نساماذوانناالالران0اوروطذاتهيأليمات،ادطحيةماءتهاتفمليالئوالالوان

معرفةمنكنأ6-ق!عرش،دوحةصفهتمل!!انرةإعالوافيهيفيأدس-فملفيددالىنس!نلناننابما-ثم؟آررحىءا!مند

هالاطلاقملى.الةصوهـيةفةخرالزربنمبدفيفرقعنا)بثالى-ذددم!ناكئراتبأضادنايوحيماظلهااوالالوان0ا!وط"ذ.

اةمراةاالماحاتبةن،صما-واللوحةارخرتدن"فرق!هالمباثرالحسياكللأدرالتباوزمذافياذ.واصعاةاووسيلةا.،مناب

:يهودانإلالو،مبا:رةمعطىمومااه.رماالىامذهاحنسوالا-دأحرلي،خوابم!3او

وبدتالرضرتفيةالاا.ان:بالذاتالابوانمذ.علإقيالى-ابم-ذاافا؟لوحةانهاص:مقا،مى:هإلبةالاملالوح،وجور.،كمن

حباتحونكىاللوحةفيالاحةو-دتيظ،الاحةتحبيكيالنفتمرآن-نناق،لوحةا!احبثمناللوحةوجوفىلالباتالنعلمبل

.بالالوانانالا!ئميها!امتثالبةاللالللوحةمننيعلانالىسالالزاماتمذ.

ز!ء8188،0!هح*ه!ه،!ول،لةمس،4تضية،و-وداوغيابال-2.لىحة)ـ،كون

واحلال،الاخيرة.مذها!فاهإمد،احة11ءنضلهاالىتشعللالوانانعبنا،ذاكواذبةاتجبمذ.فىذل-وف-!ىولا-وافا

.إلذاتزا!ازالارانفرفبة:بهاواضدالنأببةمذهالىبرنااودتالقالفوض"ا!اًفىذل

!عدداناممما.الحدثدءونماكآعمقالص.يريةكدداننميزي،الاًضذمذاالىو؟ومولنا.،صسبة،لىح!ابةامت!االلااللوحةلعبة

..اللااممئالالام!عال.ر-لب:بهواعئيميز!ا،الذياتمر!طابه!3مرالنوميالو-ود4:-أص.عالموتفيثث!وكانء.شباطلانالىتفذ

،الزة-رف0جريدالةبينالاختلافافلمارفيزيادة،اننالى05الاطلاقعلىللفقلله.د

.لوالا.لوبنةانءالنهافيللهصلرن!،ع!كببطربرة"سنعاول"،صيال!نسثةانفهبد.بههـدأ،الذمهامروتااكحدبدالىلر-ع

الاسلئالية.منءزئياًعليهـاوضعتقد،للسماحيةالمساحة؟غطيالئانالالىلانب!ملهن!ثملهلا

يهاعة-شفيالن!ويرلبمامحدمما،ءسهةلة)عضيةوجودباًنوسلمناصبقانالىبلىناالذيالامر.ماا"صيقتبعاًالتاً.تقدذالىف.قوكاًنها

فيالمئبتمننايمنهلا،ذاكا.المنصرمذامنالاوحةق!.ن.اثنبطسمديةماحة.نلىحأببرأالذيموالننبقمذاألي!ىوبعد،.ل!حاه

.مثا-رةعواملمنيتصا.ما،للتع!يةمزءشلوجودمن،اطالين؟،لالوانمفطاةبسيطة

ذا.يا،فيواندمجت،لدطحمساحةعن.ان-الالانةصلتفاذا،.علبهنسقان7لوح"،ملونهمساحة،كلنسلا،.ذلل!ةصكن!لو
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حودالورلقاأواللوحة27+ا.كاا-+ا-!!/لا!.!بمدنج.،+6.س*د-اء/-ا:ت،(1لى

.؟"تج.+!3أسبهل؟؟+ىا!+؟+-كاطد.!.:مقي،*.-لا؟-خ+كابعحم!..د!ببملأا..دهدهارعلىرطك-االلأوع

16إبركالأنرنن.!:ا-انر،!..!لأبئ3فينجا؟!!.د.يرفي،!/س"!أ:تنكأ؟بطظ؟!نج!!فيننتنأ++ء!+خ-ب+3؟ذ-3؟!اأ!ثىه.ش!دلئا،قدمحةللوا

"لعكسبا.لمعء:؟البرا:أ!قى!4نر،ب+:نج"ع+إ-؟؟نج:؟91،فيبم.!!ول!"نخ-في+!إ؟فئئنإبم7"أ+6؟دجمبم؟ب،ط!*الىد!ع!كحه!ور"؟/"!2للم!دادوبما،مشكدأ!سباو
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ص.-.ناء؟-،ا:!!7!،لى!فى-د002!،ء-ء+ث!*7!ءجى-خم!؟!!!كة!!+7..؟*-!--ا.ط!كي!!؟،-ام+4-+ا+لة8م-ةتعضيةبو-ودبةرتبط

ا:/،د-ا!-.صلأاكا-!/ا!بخ?م(.!د.بةشع.!د./صو-

لانأواًمحضالادخولح.!-لحلم؟لمي!!.لمممم(،-*!ر!الئم؟تجبما؟،في!جمبمث!:.ء،فيكافي،،؟؟1+ث!بهدش؟4-لم-،\،؟!كا؟؟ء،أ-!ولا،بةا!.انلو4زارنقدردللالوا

.ا.ء.ط-ول؟أ،1(ة.نمقيثئند4--*-يتن!آ!!!بم؟ني-!.د+حيم!+!.49.كضإ!!!لفي.!بة!؟

غالفءتع+لاط.+؟أ-لا!س-.إ"!ا؟؟"لأ؟!ئمبق.دثرمم!6بهزشكانم؟سإةاد؟في!جميم!+بأش؟2؟!غعبم!-دإخد.!!فياطول،له!دمثليةع-ا5غل!مده

عءصير5و!ط+.!*ث!؟!سد-إ-!إسرز!*غ!"؟ا!!!!؟!!ز؟%في!أ؟نمفيول؟!01!!.+في+نر-د!.؟،و+!خل!يىتاطقيقية،للوحة

لأ-،.ا!!د؟إ/،سأ،دبخ"ملىلمث!،!(آش؟ببنلح!؟ذ!؟أل+++بما!تيكا؟!-ج%!++في.+د"ش؟"-لأ!3لد؟ا!؟آ!ا+6!+ط!9ت+.+09،نرع

اءا.(ب-ءط)حداودلأ(طا؟تام(+لأ!ن!!أ!ح!02ول؟؟!ي!!.؟!!!-قي-إألم!!لى.أ،1،لأبرإآ!بممالأ6!نم!!!،ا-أ،بأ!*لىكاأمند3مس،ىيرةلمباشرار.هلور

نمهـتخلصأرأحش؟.-.ا.....-د-ت.+!.-بم*؟-أ-ط"ا.!!زئم!ي!:لأ+-7!د؟نم!99!.أ!عف!ئ!كم!!وو؟."ج!-":اذع..بة!لأ-"د"؟.+-6.مةا!"-"!..التعص،عمل

ء!ءى5لايخيما-ا19+.لا+!لىف؟ئتهب!لاس!.+ة"ا+ؤجفيأ-!101!-!-فيجم!،!،كاخفيء/.!!-عى-أ!.+اكالأ\"لم-لىلاهثااللوحاا.ع

التىالالوانان،"دا+-01-":..الا0،.الم*..-.ع!.؟ء:؟ث+-)،،ء*ا؟.؟!د-.د..!ت/؟.:.-+4.؟فا؟!-س...!س،نمخ؟+أ++.":!4ء-اإ"ارا)-،لمن،كعريرفات

!--:1-ول؟لما07*!ول
44!!ا-ادأال+با؟-،جس.+مبمح

.ء!إ-!؟.!لا!-.تمفيخ+بمز!!خ؟..افي!3!ا.-،3،1/:،.!؟ا!.:...-يرإإغ؟9جمع/!،؟/.2إشآور--.!إ-.+!ا.،إ4؟بمدوفي،-،شرحناهاقدزحنلماى

السفظححةمساىط75!ا.:/-.،/3-003د-،لا/-4!-سذبكأ؟بئخ

؟-.+*"إ:-3--ا..-إلا-لا..آت..،كا!+:":ا+ب.--،-مأفيإسإ.أ.؟3!(د.؟؟-4لأ-+اعديردغنبحفاخلالم-.كاً
-؟+--ا؟9آ!9

كماحاص-لمردرنسط،،د/+"،

!ا:1!ايرشه!!!ع!!ممبمانج!!م+"إ!إأ:01سصلم.2س-.-،و-يخبة7اس!ة:.!-م+و!!لأ../-.97-،ترا.!.!!"611/.لاا.،آا،..لأبر.خ،!2+ات!جلأ9؟تك!-.،ا:لم.--ان1،1لهذو-كامىوءلممئالل!

هـ:اوكاذداو.هى--؟ايها؟+ث!!كأ!2أأ!م(ب:!زرا،-7-ئالئم.،-77ع-/411

.!؟-،و!إحم!!..خدلأاالىادامةالةءرن!مل

نل-ئب-5لراةطةالنان-كيند!يم-الاسفلءواليلةحربا،قبلمنب!ا

.*تثلمشهدعلىلانحصل.بعدم!بهاتبنا

فىلافزخر"ةرةفىزكونزنالأدمجرد5م"علىلاوبرف!رة-بدء-بادىءذيؤ-صلالممتثلسادسوةفكران

-ء
اف-احفيرآ-تمانالهـعضرءةعلىيجبلكلذ.حةلوحةرة،ابدادهوبا؟فرتقريظهولاسالحسواناعتلجرنا"ااذا،المشهد

-ةللةعضالمميزسل.بالافص"ـايإغيبيلذاقتلوافى،لمشهدلليااتعلاقااال-5زكله،ىخراتسامحسومجموعمنكعنهربل

ضهةعالتءـذهنتكولان.ا،ر.ورأةبامستلزيءا.ل!ةءتثالااانودو-ءفرلانهاحق،ءجزوءجزبين"،كلخلادفيزعهمو

ةاحلماالىفةطنقلتثم،الخارجفيجأهزةتع1جوقدالمحسوسان،ذل3وف-دنا.جوأووسطعنانفصالهلات:اع،نفردا

ءور:ى،اتاذحةاللوفىقدصضعتؤكونانرل،مةورلمالمشهدالل،تذلالملمء:ىالش؟ء"لا))ره،قصدلاقالحقالممتثل
...ء.-3"

لمه"زةاتامالعلاخلهادفىملأحا،.تثيريلذالمشهداقىواًن1ض!-5تعببسب،حةللوارجخاذ"كاًو،حةللرافىىظ!ريلذماالعا

--،.دجولرابلقاء--قلأاوجودفاًعطضهلخاوجامنجاءتالئ

الصةاءفىقطات-،مهـتثللاثلمامشهد،لكلصعهصار"دلم

-.ءهض!تطلمالامتثالالىبلجوئ:ااز:انجدوهكذا

ةلفعاصةخاو5نماا،يدلمثمهاءالصفاافهذ.ءصفامن-لانس
ينتهيقدلةالتصويركبمرمنلنوعكيزاترول،وءسب

جعرا،ععدوهو.الءهمنقطع.رضيموجبلاللتجر-دوان،مالعافىدشاركهالذيالآ!را:وعبامقابلتهالىبنا

واةأصلماديةكلمنلخلو.،ءادلته)5لوفىتوافقالى-
ء-.الميزةئمهخصلمجميعينهيكان

.،رجامنمك"-:ةىا-وراضخرلااال:وع)لمتثاالل!ايثكشف،النظرهذاوجههمنو

الاوحةخارجوساتالمءفياللونات:الخلافووج"ءلىان،اولهما:مو-بئعن!التصويردهمركبمن

اً"ضرع)وا"قعاوندوءهرظا"-لحق،"افي-لاسلةيدال.!رحةللواقتفرن151حدورتقدالتينالل!لوةقلةلماالتعضية

تاوسلمحاهذ.مادةءـوبل،"هرجو))كلعنمهفصلاان،فقطل-س.لمشادجودالو!دداءن،فخرالزعن
.ء

الى،بالمادةالكليدهاتحاان،لاصرىبرااو،لونهانهاقفويلم!انيجبانماو،حاسهـلمكةمدرمةسوا،رحةسالمانكو

لمادلة.افىلفعللا،:إغمسصعله،م:هاهتمىزءكنلاتهاحةدرحةامستختفىنأير-آخربضهعرأو،ماشعاءخلهادافى
-.ء."ء.-بة..--

لا،لخاصةاهيةمادحةللوالىا)ياامثاب:-خليدوفهالذنزكو!،كمشهدزهاذافيانلا-لواخلازتدنوا،ا)سطح
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تعضية-لع!ىسبا-ناللويمإكانءدا0ءاديت"ندوةشرلمبااغيريةدلمااوا،1،صءاحالمدركانللو:رة،:ااةدلماا

وان،المفىنال":ءرزطاقداخلاك"-ءهافد،قلةءستيدخللابدةجر1افى(دةللوااي)ءـولي-ننما،موحالملليون

بداعيافيالصنللوصاًخافياًزخرمكازااعةبالم!اىضيملكزهوكا13فصصوعمو،شثل3سومحيلايةءاديةاحةللوافي

،فخرازاالشيءبماديةملؤءايحدداًاءكالم،وافقالتءاديةلهزعينانعلىيحمزتاماوءـذا.طارجامنورءطىكا

لقلذمنبعداالىأذهباو،ـ،ثوحد-تحيل13لكفذنوا-ا)تيدإةلمااذه5مثلالىرشيرالظاهـران؟ا،ةعىني

ءادية،بيايجافيوعىكتصبقدء:دءذنللواان،لف:قوادثةمبةالتسقزفسفيءعهايرلتت-لىولااعناختإفت

رآخفى-التمايزلان،?الىتنهسبلافيةصاوماديةلى.5ؤلكأي011ءصفاذاغافىهـيلاغ-اىالص!اءعا!ةزعرف،1

ي:عقد،ييدالتجرنلاووامتيثاليلاانللوابين-لح-إبااعص:هفيزت:ةضالتييةلمشهداال-عضجيةزممياتمنفهوليةلمادا

ملمهـوحلون.زهذاشيءغيوايالىمتثالىالاالاستنادلإغجيابزتكابل،حةلويديةا)!جرحةاللوزتكالماهـالالووالتي

لعنيطاالذيهديالتجراللرنو5ذاك،مدركنلولايسيتمكن،لككذفىخرالزاللوناناذ،اًفزخر

و5لمتمدعلمونيكنلمللاشيء،انكلونصافكلون
ية،دلماااو-ةعضوالمووفقاالةومنكنتميمثلماالصفاءمن

شيء.ل!ممغدت"ذارحد

تفرقلا"اديتهانو5،فاالمسهـذهيخإف"ـع:دمالكنو
التيالعناصرمنعنهرءير)ليماس،ذاكبعدناللوانعلى

نافيشغب-؟نا.ماااذ،اذنفعلميا.حةلاوافىتعتمل-عض-ةعلىمنإغإقة،ء:دهعضءةلتا0شيءفىالشيءمادبةعن

كلصيرورةزحددان،ديالتجرالممفاءمظاهرجميعنتفمنلوءـوفيخرالزناللوان:ل.قوانزقدر.الشيءلكذ

الت!ردالىمتثالالامنتجاوزنالحافيلاخرىاالعناءرمنحدهولكبذا-"اًفى،فياصاءجاذافا.ع"نمافةالمزخرالمادة

امغيرمن،فق!صهت!اخاتبيانعلىزقتهرفسولكنضاو

بانانعنوافيلاة،ق!ايعلميجرايمكنلمةتللصفيالفتلتللاتلحافىأ5صبها!اكهراملمييعتركينااذ

عنصرفلقدممااوللا.فدماضهافنجد،الافثا)يةباإوحةولبدأ

اطسيئ!لدااكبماايرلارللحاساالمحرالخااوفرمدقللوالم!بفعااتالبثييرنلبر!نا!
،ءيأهـ"!اص!ا!لأس!4هـس!اا!هـس!ءمطءطاولص!به:أ.اديرلقاا،كلا،

نئبعذات،ذاتهافيناالالىكآنثفاذا.والظلرالش!ين!ا؟ةالاتأبرلبالمحتثنماتا!خها

اس!عو5لاصفرام:لآ-- الع-م"الىاماا-طوعواالىاماثضرب،ومهـس

نادونمنسا.لةمب!ه،هـفاديرذات-مىحقدكذللا!هافل-الازرقمنا!صمح!لهلبيروثرصي!ا!صسرهـا

حىالا-وداوإلابين!-"اتمزانالاعليلاوما.الصبغ:حليتغيو-لمص

كاالنتابعكةكاحرمنتولدفاططيالعنصراما.هواكخثرط3تخرجء،لم!جال!الرت،قصعزعملبانهاا!شر!!ط

اشإلدوبينحدودغير:)ب،ال"دقيقوجهعلىاطعاوطلانبةللةظريءلعصرههـضووخرلصئىلضالركبمكفلطضلهبعنيعوو

لنظرلبفضلط!علوالى-تثدودحدو،نلفة21!زالصبةرالمقادث.أزيةالواءهـتر!ير7هـفهواو!االن!مح!ربرئى،ؤذسو،ا

حربهةهىاط!ايالهنصرفيالداظهاطا-يةاني.فيومذا،لهاالمنبعسء

الص.ةيةوالقاديرالاوانانوكا..يةزفلري5مهاا-اثر(دوراورة)الض!مفوا!لغه!ااجمضديعرصرصعالربل!اإلمجما

بانالململمعالاشبكا،تثلايضأماوط4فا0واصاءضهاالاشياءالوانغتةلضور-هـ!ىنح!ض!كأضم!كأ!صاعممقا!ىا"لمجائما

فيجدنولااططوطلان.اكىههبئةحدود؟.ئذمأضر،ء:ااككللفالمحصشهتهلعصاهـ!ءهـ!ت!ض،!مس

اطدد-تبعها518لفيايؤالذيا)ةفارعملمنى5وا،-ا،تالعاب،هـ!صا!صء!ا!!اطقماماص!عرض!ضصصأ

ثكلااعهاقةعاواثناه،والالوانالمهةبهرالمقادمختلفبينر.--

هذهول!ن.بهينهااط!لوطتلمكغيرالاعرآ!رفيموني!مشه!منءبهـصثجم!صغهـن!5ايجصمزاصجمص!الر!سلملمجم!

تتفردلا،و.ة3المذللمناصرفيخاص"حامب"بادضالتومالئاطأمياتتضىصىضصفاهـفي.لو!ص!در!!ضل!ءربر!صا

كانناو،جميعأبلماثثاآخرء:،رفىةاك.):حإيللا"ذلىاناب!رهاوحدمهممعللإصرلاضىلدينلاءلر!صائ!يلثبما!مصعميه"

يقطرعنالا،عنصر3يسامانثكدرلااوحاسيةايةيملدلاتهذافيع!!فرهـ!-راصجمزوعرلىابمىمف!ا

-وى.فةطم!فيكأصراشهاصثمنادافة:بهواةصهدءالحاش"مذه
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منقاًعتمنوؤجيبدىديالتجرلحطامااوءءةضالاامشهدزلمحوذلد.ز-بياًبئم-عنصر3كاليلمارالمن!هذانرشحانال!عبمننها

كحركةوكةكحرت"ذافيجدونهلاء!اموضوقسركليزةد.م!اءدمرشيهايذانهفييبولاا!ماىكاك!رلانهلاا

لم-.ةابكغير-ضلودةلاحى-حاس!ةالهعلىزقعلنازةا.ال!عوب"فى

15عمق!ادشهفهكم-اهر?ظ؟-دا)ةجرفةلمساامااو.فجيةاص،اطط-"ك؟لحراوطلخصلواونالولااعل:لم4سأمااذاتن5.همةالىسا

لخ-ارجامنءيريلمنهلا،للممتاغيرالصافيعمق،الكنوالم-احةسافة-كولاهناك،ةم.رالذاتالم-افةنيةجاط6فلكابئزسكط

.ادمتدلاان!قلي-تاط،يقةفي.ل!نها،الاصصقاطامذمنارغمعلىتبةىالقاالىطحي"

ردقة!ددماار-اللرتةء-افة-صنعكما-الرسامءلى،اصيةا،كرغير

ةرتظلاااللوحةانالى.رى،العناءر5ذ.تحلل.عدفدال!عوبةهذهانثم.الم!بضأالمقادير0وهطملوطالالوانبروا-علة

الص:غيةديرلمقااوطلخطووانلوالاامنعة؟جموتكتفيلاطلبرنيأالصدإر14لمواالخملوط.نلالوااانالىطظنامااذافاقمزة

لوحودالم-سوساتزتعلمقلشكاأ-ةم!زل،ة.كاال.الولوحىالمسافةانالا.كنزرفيماز:مددكيمساقة،اطاعىلتشءلمها

ليوبرجمب"-وولابا!عل-و!ولابالالوانلارفتان؟حنلا-عدودةصاهت

سظحيةحةففطكمساآطهرلايةإدالةجرالوحةاوان.ثلةالممتاحالهعلى؟احهامعكأةلانيم!نقديرةالاص"ذهلانءبا!اد!ر

هزذاعنىت-شفصافعشهدضلمار!!نلالوابام"ظاةط4بالاتهرفوه!4ءاصاحازةسمختد!"ةتحتلتءوناناونحظفةم-افات

لاوفىل!قويف-رماوهـذا.تهذاعنتفصلغيرنهوكاًمااثبه،؟:2!ناقض!وا)ة.سءونى5يلماكةحرالاساسفياططلان

ذلرو،فوقأقولانزقدرا؟اً.3:،والحرالتعادليةرينلفاقضبران!و

ا)تصوير:فيءتثالاللااث!هاءكلة:لهو-دجرالنان:مرلااإءونانوريال!ر.نكاناذالانهءة3-رملاكةحرالمصافةاق

.للاهماواحضللدمايوفيستهدلمتهصلبهمنبرغميدتحد!كنمجال.نامدمنافدير،يافءرالاقلعلى13فبلنجوء-اف"شاك

-ل...كاعلىا):حا؟-ق*.ننوعاً،ثىهكلفبلفيلزمهذاو.لمصافةافيالا

هينايجابياطتع5صالىأتعر!اردلكمعزقدراننا"
علىا!-الاتمفه.-إولميةغنيهت!وربرهنه-:لمزممثلاا،المءة"المجالات

نمانرتحدنءانوصارخةلاباف،ما.يدجرالتولمتضالاا.!س"ل!لاتابراذ.5!لميةقاعن؟رتصوبرورة،يى:لزممثها،لمم!نةا

تعض-ةدحصارق.:اهعلذياالةهـداماجانامااذاةةحن.ماثءللادراكم!-ءةتينطري،:ينرينءئلآلىوازن و.بو1.روصويرووج"بو

.-طايك"حون!وفيهالةضلرفسيلاذ:ا؟ااواثءاطادللافىالفلر

.مشهدإثارنعلىءرتامعف"خرلزامنتميزهنلارلواقلةمس3--ينعاحدقوادف+"الشكلذلكندركاندإدعكسحاورنااذااما

،اءـدمشاوطءسغتثلما?دليةام"ثانتكوللموحةفاعيىو.!لمعكوساك،لحرا-إلىفيكاثننهامنا)ة:ءتعظر8الكةحرعايه

لكنهو.ءـدشالماسلمحسوالكذىسةطماعندإةيدتررنتكووىر!اوقبةام!ول!هأ،88"3أأ8س!ا((نيةجز-:"،بل-علأئذءةدلهسوفه

.للموصةادعد.ز-ءمر-)كذزلاحظانىح-و-اسقاظ،سنيملل!بلةقا-صبحاءاكاكة!رزة؟دملجة41كيةاطران.اقولا

..3-ةاطرالىارع!اًهيةلمفلآاراالم-افلآعيين)ةبفعالآوا-مللآالىفة.حول

لولاا.ءينو.-نهسلب،هـدمشاسومح2ـاراظعلىيرةليدالتجر.حديداةرا

نمءعطى.هكأوحةلاواالى.قلهعدمفىالااخ-لاف.نجد،ذه5؟لىجةالمبللن-الاءةثاليالاستعمالان

..0لحار!اارانرسوأ،!ء"8،حع3ظ"رلمنظا"كىلمةفىئهابا.روبروءهو

0004-!!جمنرض.+.لأ++لأ.لا.!/إ-ىلىاظاًواخ!روالخطوطقالالوان،لخطياظورالمفامالجويا)م:ظور

-!.،++ول،لمحثن!----لا3!يدالتجردنحدنانمكالااحةللواعلى)تحظهرل!ساكولااخلتدلابغيةالصديرقاالىو

ح!كا!.".اتلذباامتضالينهأإرفجدمما.تصافىسوتحةلمهالالتيةلحقيقيافةداالتتثل-يع:ى

..!3!إ--زعتالىنتهيلكوبذ.اللوحةوراءتدانتيثاللامافيالىافةعلىان

،/*37ا"لناإ-مح،-لمبيلابييجااعلىرتحونهاافنجد.لةمثاااللاللوحةالىانلااتلاو

؟"ث!+ء!(آ!زأ!!!غيرلم؟نج!7ءسمةثالالاوؤدهـو!رالتلن.اضوءار!نقوالفوعلى-ؤقتصرلااةيدحرالتالص"إغةفالمقادو !لأ!سلوادمربة.رو-الىلاالالىالصاسكلهالىولعاًلكنو،الععاءرهد.

!.771ح!!حيم!+ط3كا!!ت!.قد!،ورإ،؟

ب!؟!!س؟/-؟بة%،.سأغا.+كأب:فيلىع-!؟-،ج!كلىأ!ؤ!+؟.يروالتصبيتالذلياهلهذر-جطلىحررءاحسباعلىاو،ا)سط!ةحةسالماي.والعتمة

وتلخيصطتربمةالماديةفاءصصافقاشراإثارةالىنخطوبل،حةاالمس

ريلا!غوصمب.هالمشهدإضاءةيةيدالنجرللوحةافيزلمحانلفهدنللوفيةالصا
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