
النعبيرمعنتحمط!الشعطسروعفيالاةداطمةوىلكنواطاطمةبخيةالنار-ا

لماحس!م-االر!الةنز!بنرلىدصمعيففهاالىظددةؤفا،ولأدقد)يمةالهصرطراالة!دعيثركآطرلمعاالمضريم!لفناالمح!هاتحاا

.فيتاميول-!اتلىمميلعهااأفخاارحلهوالالطإافيغالنانقاسىصحادالفلدعصقارر-جلبر!لمحريخربرخا!صير:لصر الثعططالهطنبر،مط---

عنللنطضلربةفىةمبامطووضلإف"ابر:هعء"اةفيو؟اوسالمولد)طراعر

الف"يئ.ة-منهال!رلناألوخحةمطصرةلالمعءطسرة:ونعنإحديرثزبطصدىزءدلا

ايدمازثاادام:دعلىللعونلبدلمء!رةاناشعجميةاالفةونعداوقمافيع4لفللو.آذنامالاهرزتدا%لكامنالزب.ادارغممةايبةقز2اماص

منذدورهطنقوال-"شرنزوالهطنطاأردحىلدةحدزقا)مداع!تدا0اال"دكلةليدهفا3-في:اير.ا.ءالشاالففيصلطلماااهذلزاقلمكانالعادا.لللاء
-.ه.-..!ا.عمر-رو

الاكاد؟زممخلدأتمل2باسلوبمصررصوبرءالجونواوجاهعليعدءصر!دركل!يلةابر-دولا.المعامرالفققياهاتافيشيؤزالوءاو..المه

لاالاسلوبا،وبئبر!اتوالثروالماةافسىا)بتورضبمابفىيحلقوتالويرعيش!وطها)ذيخيالنار"ذاا-عنران.نالمصويافنانا..ف

ثاروااطاناءبىوق:وعةوالكلوالاهرامالنيمناظرصورنمل،ربدأت..هاعماتفي

الةديمة.مصراطضارة"-ذ.مءلىضفافهعلىعاثت3!ربلدأايخالتارر.رففام

امرهليناالىورقلا)ةصم-يرفن)ليمتعااتلىبىاله-آ-رقينلاءؤ5يردوءلىفي9ا).-صمكيايا)ةةونزأمولمالالوانددالم:8بكراءلى،1الحلقاتإ."المف:اا!ةةهـ4

مرةلتتثللقيعبيرا)ةالى3حا-:ا.ا-ذتاة،ص؟اءصربدأحينء.بةلاةد!ةءمرفيبهقامثا)ذي3!ذابدورا"!ى

فيتوارىمنذإ"ولانطست)فنا"-ب،بالامراكان)ووذ5.03.ىخرادطمالبمنذتبظتارمصررةحضامقوهاتبرزاالمطون.ذهنتكالقدو

ليماالامسطالءثوفحرعأتبدحينالاهـصرر.3تذلملإميالاساله"رللفنليةل)نطاال،ورةف:صثلت12أوممطنءوأايمماليبهئمطمتللتييةالدرةئدهابعقا

لى.لاقمتففىلتقرا،رهامناشأميروكلتءعث.صرلرماا!ذتويرصووالةا)ةحتلمارافه،1تكقكطمخ!الشالت!:اانىالمبىهذهشكلفيال"ديم

يئوتورنتوبرلينواوفراحفم-!تنلقاه-"ثوباوراالىبيفراوء..لمهريانالفناغلىسي!ارالذيف!الخرمذالتحقيقفةخروالز

ناالىا)ةحتقنرعثفىتؤءسلمالاشيا)ءعثحرع"ولكن.15وغير.ءالموتعلىالازتصار

.ء.الاكآد؟يةالء+اليماساسعلىأةناهذافىألا.لىدروسماءصراتبدييصالاوشيؤان،!حلاحدثالموترإنءسكآنالقديمةالةكلان

!809-:9ممال3ريىسفالاميرا--15الئا؟يلةا!ونامدرسة.كانتيالمصرالةنعاشواءصاسهطدمةفنهفو-15،5وصيودالحياةارموا-ة

ىفازثمتالقا)لمقد؟9لبماالهصرالجامعاكآنت3!االف:يئالدراس؟ء-:قر!.رءمووش!ت،عل:هاص-وذتا)تىللؤحرة"ذهظلفيونما

إ-مطية.والفر."لاداس"الدرار8ء-تلومطتانفطسطالفنفزهرلمءطسرنفأ.الثحلللل-،الةن،يئلاءرافعربيما.

افىاع؟لى!ام!-انا-ومنأةاءرالفنصورجموساءثبكر3فىلةرووس.لةلود4اولهـوتلليين!عبرالا

-؟كا--++**ءى"-!ح-ءط2-!..ء.-.-صىالخا15تع.!ولهاير،الهـصرللعمارةلقر!خاالزح:ى.،ـ.مخدفيالتث!ثلي

---جم!،--"بزئن؟ل!!؟-ض-.؟!!؟.:ترخ--+بز-ء---ءجمج!-؟:قىءكا!--.

-غ.؟ئنء--.:ء،طبر؟برس!بر،ءلاء3لأ--لأئر----كامصفيزةفصللالمافابةالح"اوحتى،إغرصاب!ذاالمبا:روات!الها

"!-غ-ة-.-*3د3سفي-!!-ز!احاالىوز-المهـعهاز"!دمجواغاالتث!ملمةالةةورعنيقالاغرفيكانت
لابمير!يرعت.لا...-*

..في*3----،-:-.-لى-!--.!+.ؤ8ءع*-بزجزرءلأ.الةى15ع!و=هوالمقيالشاملمةا)"!رة8؟قمحفما

--*!لأ؟ء-ر--،!---*جميم.-*خش

بخ-قي--.:--.-بر3!حمحح!!ع+خح!نج!ءنجبر-صكلأ*؟ك!؟---.س!نر-عمر...صورهز:اتوياهـ!راالفىحدةرمىلئايلوحماعمور

--؟ى+--ء--3..--شء-ل!!لآ!شحلأصج!لا!---!ئ!ز-ظالىالامرواقعا!الاوالقاعدةابمفالةباالهـفيتصيومييىفيالم!رولع

-ة9جئيفيع-"!--!د!**-!!في--؟ننل!3سارللم-دلا-عهت.لفدحداوزمنلعلىيثإتلمالقد؟ةهـصرلمالمنل

!.!ءبم.ش-د"؟-!!*:.3-تى*ء:فئ!جمي!3!3ج0"الاولىاتالا!رمه-دالعامالاطارذا5خلدالا!ع"يريه-!ائ!هاالخئلها

-؟"...--.؟!كثغ-!23إقي!..-ء؟كم

!---..؟-!-ةير!!..-.*"!.دبخ!!!غ!ح!!م؟كير!نمع.الصأ.يال.هرحتمط

!؟!*ة-؟-لا-كا3"لا--خ!--لا-،لآع-!ونك!-نر؟عش!ح!؟ش!ى3ز*!!؟في"،!-

لا6!كأ-؟-س+3-.--*قي!بز-فييموو:-!:"بزلأ2-زر-ازرءئجيرحىرلقاء"يثلحداياله!والفنكاقد"ظ!قد:الن!كآنلئنو

؟-..+؟كأنر--!-؟--ة--!،.!..-لا!زر-في3،-!لأنريز!ف333قبلاه4اور-تحواومصوعة"بدااًيرقعرثاًاتركا!يضأايرالصورالاا
لمممه!،ضءسبميمجيمكا!ل!!!"-ل!---ء.خ:--لا!*-خ؟س"+؟-لا-"!قىل!ءةخ!!

لا*ك!نح!--!ثيمبخ:-يم!!-.ك!----فينررز--.!كأ؟--63-لأ2ح!بر؟.-!-ء------*جض-ء.!.-2ش.*.--ا)ةدرليلمينةال؟عاملافابسطتةيرقالاغررءرف"ان

!زر؟عءنجبمتج*ل!ء؟فينجغ!كغ؟؟!في!غإ*-لا؟ترفيورحتنفيحنه!؟ج!.--+!زرتنس-:،---.-م

!ح.خ!!"!.-؟تنقيع؟يز"د"!-خ*"سد--.!ب!+بر؟س+سبم-"لعأطاالمازعحةى.ياور"صهب!بوطا4محبفظبم-عصآرالةةومدهلتظو

،جلإو!--،؟.""؟سزر"!--!..-...---"قي-.بر!محعجمتي-؟*ك!!لا!ك!حع-لا-قى+-+ر.---

!-بم-+-،خش!--!زر2-لالأ3د.!---؟!؟!!-!..لا!!منمص-ادرهيى"ئدالهنمنحزاوجها"!رنتمر5.!ر.الرومار
ظتر-؟!بن؟"! .!-؟ىح!!لا!بى!

-.كا---،ط!--.ء؟!-"جءانطتستىءط:ممامراعماف13وفيطنللثب"د05-مطت00الاءر،هيللمنبع

د":-.2كا*-!!!؟ص6!زر!"-،.لى؟!-.م-حئيلةنلتييأثم.ع!ا4ابعها.عاليهسإ.باالقبمالطداالظيردعلىيدجدمنلتولد

لآ--ح!.--*-.ف؟-

.-!-.!-!-بخ؟في---.!.سني*7"!-+-2حمرغلأفةخراوواالعمارق.نخراثاًتراالريةم!رالىحضارةليضيفالاسلامى

3!!زر-!كا-3؟.؟بر؟لإطخ*بزبزشفي--..س"!-نر*؟!--!--.لا-يخ!!ء-ش-3---6.،!.---س!*ة؟،زر--"ءفبةحرالزتياالح"ااءوراله-تريرديالة-رنطحتوا

.-لأ:.خزرء-؟!كا"*."-"--ج.خ!ء--ءة"-...--..----.-ة--..--.-.-3---!ىءع.ج--لأ7هلواميطن..تالصمنحقبةالا-لاميهاءصربدممروعاطيت

"--؟--:بم،ةم-خ:نر%+خفي.بم-ل!!!لاسفيء،"!:--!؟"-قي؟بم!-كأكا.3!لا.3--.-ليد.إتيام!راالهى!تد4ل؟ال"يتعبيرهائلاشى.ملحقأمصرحمزت

!مميمح!ه!!-بخبم!لا3-خ-؟3قي-.ء-ير----ترلابنر؟-.ء.----:!--
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!----:ء.---بزس؟؟كه--!؟-.!-؟ئرخ--لإ+ء!زو-كا.-ج!لاج-خ-ء:ظ:ج--7-؟خؤ:خفي؟لآديز!!كنهإتنتر؟؟ءجيخ

د-".-في،+زر-،-،خ"بئة-!في-.ءئجع-.--؟!بن"-في.خخىءنر-؟:زر،--ء6ير--::جلانر-!..---يمفيبمنج؟!غ"!!بز.!

..-ءبر.خ!-.في؟؟ءس:--*؟!كأ..ء!2.؟-.:::؟قيلإ3خ.ةل!!--لا-نم--.ء-:.2:..-.:-لأفي-ء-د-؟يز!في:غترني.--خء

--كأ-ع--تخ--ءور!!*!"!!+خ-لاء--..-.-.....ل!

براعةيحملص!ديميامنىحسدمحمحرجالنحوهداوعلى--خ-!-"----لا-..--.--،!33?-"ء---؟-!ءصلأفي.-*؟لا--ا-خ-"+ .ء4-.!بم!خ3----*-"،--ح"خ:3جمي!-ء.-.-3"--ء.--:يز--قي-جلأع-.%-ا؟!سش

وووالخاللونفىالمدرسعةليمالءع-امننكوالفالاداءالجيلضىرةالاوكاشاتقةالا--3-*-،ع!ك!ء---.----!ى-.،:-.ججبم3ء.فينج!،!خ!؟بن%:ج--في.-

*-ضلا!ىكليعلا"--.!.-؟.---.------ببم---ء.

جيم--!لأ-.---!+كم"قى!-ء-

..ءلموضوعااخ-صارفىد.عنلةالمء-ثل-كالانقطاعبسببوعلم"هء.صلبئ--!3:لا?؟!-6.ء-.--.-شة.،-
"ر--ووي"وبربللهئيةات-ارباوصل.---سس-.كئي!بر!عيز!و!هضئزشئر؟ءيم-ىسءفي"..----ء-بم؟----3ء..-؟-لأسخ-.ء-

ء.-ء--؟.!--س--.-:-.-ءلأجمنهج!نر!بر-+ظإ:--2---تر--ء:.!-3-ءخ؟.!!-:.-ء.-

لعة.،طاار-لاسالجتعورهءصرهوجووءاجوابعيتاان13وماضم!ر

رااحنييء4ـلىهـصروتحلتظاليةيوالاوسجهالمرلدا"وراال!.!رعلىد-:دة"برب)5.--3خ-لا-."-!:-لإىم--خ-ء!"ة-لح؟.07-..-"".!:غلأإ-..خ.!!برلا!ءس-سلمفي

لالأ.؟ير-عج؟--3!..--كا.-س..-.!

مرجو.لك:هلدراساتاهدهداهـةلىص!رىاحمدوظلفي.ل12ا-انذلهوكادراسات

-.-+بخلا!بر؟--!-!غبئ.-لمج!ش-ة-ء.-قي؟؟لى--.

ا!مم!زتالتىارص-قرلاواوءوالهدالن-لساتفىونلالواأوبااورليدا4ز12معول2و-حج!ع-ع؟--لابز--.-لا!-قيء-سكاس----.%---ء*-ء؟---،،-في-.3ءلاكا+فيشلإ؟لا- ....-.!-ل!ةكأ-!."

-."..لا--.:--!--".ء-قي.بهيءشير!هيتن

.بعاال!مملىيالقررماالةة"ه-!!/-لا--.-ء-!و!*ى،!-!---.-.ء.خ/-:.---صص:--+!لأصع3!

.---!إ.31!،بر..-ء--!ض-،-يز-ع،.7ءطإ؟-.!؟--2

ةعداررثااشخاصلاارصوءنلىوله.لااساءعض-عوالظعض---.--.--.خ-!--،-+
.!-!3-+.:قي--!خزر.لا!ء-!-مص--*.!.-؟----تر.!.ء-.!2**--

-..لا!ب*--ص"-خ.-!!تي+ف*-!--2-.!.2ثريم.:"قية-إ-برلآءفي.،؟- الر+فاتخذ!يثاخرىخظوةكامليوس!وء!ىالفخية43اطرو.صت!!.-

لتور!رهلااسلووةالءاثرظرةالت2!وا!فتهموضوعاىلمصاارإتياإا)بدءفيسإشةكأس،-.رز-3/+.ءلاد.د::-:-ء؟،!ء!..-؟خ*عخفيء

-.."را-ال"-ملتزمةالاوروى!!ء؟-.-لإ---لا-::؟نهئغبزنن!*!!م---.--!!.لإلا!-بم..-نم---.،:-بر.-لا---.!نر؟جلا.س+.-.؟؟-لا.ء..-لا!.!لأ-..-"!!-

.-م"ج\.:!-،-!:ء!نج*!جبم-بننم!قي-.--ش-----.:-سع---خلازرلا9خمل!!ي!جيء

لىجراةالقد،ةرسةالمديجيحراكثرءجادراعبكانبر-نماالادبكآروءين.ؤعةيرهكرزبر!نجنه!-كثبو!:-.-خ.ؤفي--لا!!.-خ:-برير"**+.3:*!بهولإك!

ادبفىلم-ازاحظمكماحطمهاةلمدرسها)يمالتعا.مالءةداط-دإثاله!وياندلحامد-للفلااتءص"اح
-ىمحررع-لىالاولىدعا؟هارسى

.ء:يةالشعةلحجاايئدميالىارلم-حرا.5-لوبالونزتماقالما!برعيعيلولاو:وةىوفظحاورأءمو.محمدصةيوالمريإحيالمويدي

..والزارلدلموااواحةرلاواقلاسواوالمقاهيا..لىالاوالمدر-"ابهتيارفيلاينلا9الفنكانانومطر

ةمدرس-5جخرالذيالولااالفنيلج!لاهـذاتبصاوالىبء).ماًتربالهصروعيفىالاش"عميقوكانت991+.1-ت9ثورةمثو"

حي-منمافهوظرتشابهترجلانكهظكانافىلةنالف:كانالازةاهمذة.في..يهـ!رليعثك"حراعقابمافيأتوليديركام!صر

ء-.وواوروباءصوفيالة:يةب.هقيرإ-"?لالزمانينلفنالمنالاولهالجيل

فىولدكلاهما...ا)فندراسةةيقوطرشاةوالتلدلمواكأدرعوديديعلىزةجلىالفنفييرالت!يرةدهصرالاولىالبوادرواذا

ل!ن،وظائفهمارسوالقانوندرسوصكلايةسكضدرلااالانسجامب"مهالهقف-قمصرنمضعة؟هالوعءرمإشبارفيهوواعد.

)-قدماوعاددراستهالىفانجهاعليهنمااس.حوذتالفنيةاءـوديرم4اللى*ث05.التكضةفيمهاخت!رولففىل.والاهرو.ية4الاط.إةبينالباعر

خلاللهتجلتكماروصر...لمهرىاخرصورةسبدمحمود..الةربمنالوافدةالجد،يىةاتا)ة.اروغهثل

ينال"-ويقولاداءامتينباسلوفيتةسهوعبراحاعبهبةحتالنعالمفي?رفمثلمختارفندار:ىالمعهذاوحول

يةالمصرالص-اغةوبينالفنا-اتذةكىاراغةص-بينجمععلى!ولرنطدضرورهاقدءمةا!رفيا)فنكاز،انو.عد

طريقعنخرىاصورءناجيقدمجانبهوالى...القدكلةاعمالوفيهالمجتمعبرعاةارت:طتءوميهضرورهالىيد.ول

تدى51التييةلمصاماتالمقومعبيروولااالتصويرمنماجاد.ال:حتفيالفنيروءرلتراثاراستهرروعانحتار

.القد؟ةثاروالاالمهريالجوالىزظر.مناليها"ازءاجبينإطيرانظمعي-فلممالمصورينجيل.اما

صلءمنعافنانانلاص"لليالمصرلجيلاذ-ا5جانبوالىقدللفنالغربيةال:ظرةزتكا...القديمال!راثوبين

همابهاثرتاواليهالمة-.--ااو!رفيشاعاناوي!رغير:بالإغرسراروطت"ـ؟دالتىتعبيرهئطساو15يوكد5-5اسعر
ه

--.ه

فقد"ص:اغجورص!"اما...نمروآ.يصباغجورجالمائيةلالواناوكذلكاىمصراثااتل"-يةيالزفاللوحة

نموسجلحرالبروصو?رارؤوواناسواتاظراستهوقلمآ:طمريلمصراالمصورظلءـنامنوالباستلوالوان

ص-وراكلههذاالشرقالىزرعىاوردافى-ةالفنالحركةكازتحينفىببالغر

ندامدلحا؟-الق:ابظللرسماههوبر!نح!عت.--

حم)لأ"!.-.-..يع!وماتجوجانالاعممنى-ضحكماليهإ-قاءالاول12و
!بمربمثننلم.لا.نالولااسلىرناو

-س!ا!اؤ!،+ك!؟ا*ط*-!؟يم!!م/!7-"في4لى%إ+*ط3"...كا""!!دفيأ"!!مقدرةواهـةلرعىىبم-اكارالمصا.اله-الكىو.كلىلوبردكاسوو .-2ا*+!.؟!طلمب!003ء.-!ثغجم!!.+!!--!.+-(ء.ه"--.ء

:؟لا؟لإ3+،،،لم3تجلى؟بمقي.+خ-ء.!!دكح!يخلؤ!+.حم!ك!-"يمكا..ورطور"..+؟-!طأ!تينم!كا-!!
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