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اواقع.باأبةلحاءرذلاث.ز"سهالرسمةدم،-دا.ؤديمالر!مفيال!رروالوراهـليإ".ناعالهمر

-لملثعلىالايقمانفسهالنهضةعصسباننقولانزتطيمفازراوهكأااسماةووهـووالفنان،بدعانةعالءر!فوا-ساسءنر"كرفنالرسمان

التعبيرنحوابداًوالجاثةطخالمصالتقايداسارمنا،:طأقةالابداءجةاإوجةالظراعادةلا-صاو،)يئالمارمن:صففيدوماتدبربى،ازفيمالألىالا"-اسوزةل

.إوناواطر.إشءلألحدءسىوالذيالتلقاريةواليداهـ"مناإ-ردخاع*صمالاسمعىء:"ؤءيب"د،دورءفي

على.كلرانبردلا،مانب"الروقرن،ينالمتسالةرنالىإورفزانوقيلال!فيال!ظطدأورةءنازتا-"فيترج،-اصيتهيةقدوؤردقي"ؤحهلنعدبم

ألتييخالتارمنلحقبةههخلالال-ررية3."حاولاينمذكر،الةلمازينبعضلىعافوهذاالتةيدهـذأمنأليأ:انالفيوءانءالم،ىالساوك"نطاققيأحد%ل

يجالد"مرقواعدعن4-ر.بمو"يكوا؟ر"أربداةياسبافي.نالةرذإاثسبةتمع14!صدم4،نأاواوإثءلر"2أورالآ4لإقازازطفيبر:"-ر!ن5ز*:ثرزتفي-ر

وفيالمخلصةيتهبشاءر"انترامكر"أورإشطعيؤولاندأفيو.!أ،اشلذللث،ا،ةفورالواخغيرالةيالأأررة:يمفياساصا،"هـ،قحانمايالالعامألذوق

اقهااالقاسيةوظلاله،الككيرةرس.مهافيس-نتهعلىالمفةوشةاز:يةاجامشاكلهالت؟رمعترد-دإدةاهـاتاقيوخاصازوؤ!قفيابئاس:طاع-ح!ؤاتر.قد

ويظي4،لهامعنىلا،ؤامنوقبلهكانتانهامعالعميقالىوداويطابعهشات.أطر

الثرسةءللعظمةابداالظاكأ"إ-دال"روجازبهالى،ولندافي"أ؟وكندا*مثهلادةاطأداؤنقي"يأئعروليعضرزتذءرأنهـشاوليءفي

المدم"زوإقجان!،مةالملأشوالاكاديميةالمتبعةالتقنيةفقدكازتنسافرفيأمالحرةلالابداءقيالهنقيالوم3يممازدرك"الةدإ-"ءخا"و"أ،*هدانإبى-خا"و

أعةبرللىءوصهقي"شاردان"امثالالفنازينمندث!رأز!لإقمند.لآال!اثرايطنءأءحرقاقياك!افةنألالولف!ذه.إلمبةريةريشتهمنزشء.انتايا

"الوانالابوابوراءاًلىزخفذانساذيةعاطفةخلقهفيوئة1أطاالثص:جمةاطجاةتستفيدالتيالالوانزور-!ا!يوالنقاءاوداءةأءنب!اولءعيرأيهماالاو!ول

"ومزجالاشكالعنالتبيرفيحقهالاونأعطىالذي"اروأاخفر"ثم.ةالفة!ررسه،افيالشفافةالرؤجمعة4الأزوؤءنللت!يرا،عا"سة)ورلم-يانماريمنها

ركنو.يهمعاصرادهشالذيلفي"واطو"ثم،الرقيقءبىمن!طعاالاونحبينللت!المجالفسصتالءبهـيالت!جمدعلىالبالغةتهقدرثمأل؟ست-الاالامي

وئارتوالعنفبالشدةتأخذباتالضربانالاكاد؟حةالمدرسةشعرتحيندأفتثيحانوفئ"أا-يروء؟تطرؤ"!صورةلعة."ا!فيردالاشولللل!!تمام

مظا،رشغلتهمممنالرسامينبعض-ولهبمحالذي"داف!ل"ردمحلىمهازابرقبلؤ،و،والفرتا،وسقيىووالعام-!ةا!ظفيالاولءلوالمز!انهدابة

هذعانالا"برودون"و"غروز"امفال.والمعاركلجيشواالورةللتع!!ر4قلخاراو-دوسهالمبدعةقواهبمجعأديهءا!تتفاالذيالفنان،هذأكل

قلقماتعيشالتيزفوسهمالىالناسينصرفوتهدأماكادت"العارضالمسائل.اثارهنثييدفي-ريتهءن

اًلدلببديةالمدرسةتدأعتحتىالفردي-..ي*بز،طسر؟سطرزلأ:؟،!قيلأ----؟د-،+طس-.ص-.--،3-النحيلالفنادهدا،أنجوميكل

الفنان)4اصاتظهرلكيورةبالضر--لأ---!*د..؟--لاخ!!!:حسغبر!كأ!حكع-----د-فى".-.----*لي!المالعنيفا؟:ار،يلاطز

-2ع--،"ء!،-:-:؟--قيص!-لاكا+ير!

ايديعلىمنتعشةطليمقة،جديدمنء-ء3ط-كنيسةسعصرسمييرالتهبدروة

وخاصمة"روجمبهه"و"جيريكو"-.-..!-*!!ج!-3!!عدى!ى.لاظ3فئ،!-د؟!-!فيرائدالتعبيريي!تب!نالم؟الىءتجن

---...ا.ء-!1!.س-.!ط!ة،،طبركتئ!..*-ء-خ-.-لأ-"!-نر!خزرئنلا!إ!كيكأ:!!ءاتنطبالااوقصألمواوأط!الوكأيل

اخطريعتبرالذي"دولاكروا"-+:".--"،--تهلألمخ!!!سطد"لإ-ء:قئ"لا

الطبيع-ةالكلاسيكيهةوالاصولعلىينالثائر--ةكافي!ش--.3س-"-د-!؟-+عززلأ"!بمطى!س!!ج!بابلارا-!اتوجوهوفيبموةالمر

ءلىالعامالذوقوكار.وعنمهلجرأتهخ6--3.-+-رزغ*"ء!-2.+لإ؟!--.-----!-ع؟.*-+-ع"س--"لا-!-م-بمخلإ.ظط-التكوين)مأساةثاواالذينوالاشخاص

المحاولاتبعدالثورةهدءلتقبلاستعداد3*.-سس.خ.خ-ئرعءلا---.----ء-زرأواخير؟.(والعهدالسؤوطووالحمق

---.-?خص.!يرور*---.--!-+ح!--3-؟--!؟.---7.*.-ة!لا4اخلاص)خلا-ظو،فاؤيلركأخد

ورالمعاصرالسابقولىوجمهاءالفنالورقاماليا-..ء+د.جم!لد!لأ!.-3-ء5!لأ?-.!ث؟نم!-ح3كأس؟-3د..ت!ي!الأ-لا،برج!؟-!!لاةء!-ئج*خ.-،-.،والمسحأءالعذرعن-ذعبيرفي)خفسه

هدايعجبهماالكلاسيبهييند.1إلاله:-..؟--بملألا!تيبر!،*إ2يفىضإ!!*فيخكأيه!-س7؟أ*كا!خ-!!شط؟3؟-بهبم!ججئنبم--.--؟لا-تء.ءلا؟-ؤعغغ؟-د--فييخلإ-نر.3-!6-!يزقي!،-*زر3س،----.-..--طيعيثازمانامجعا"الذياكعبيرهذا

.دولاكروابهفاجاهمالذيالتجديف----+--!!نئ!ا!ر*س!-!لا*+،خ؟-!في"!-*لالجبر!

---ء-...-خ،..!.ء،ص-ووصشبمووءحمدب.+يرلآخس!-01يرنر---لاخ*-؟

الأصوليعلىجهحروواواعتبرإجح.:-.لأة-*بر.بمنرى؟ءفيبم!كافي؟!!حظؤ!نر6بر-!؟؟-في-ك!--يخبهتمفي!لاد!!*-بخنجبز!قئعلىمبميى"حياةوألافىبرجاعالعذار!مع

الفنأصولعلىخروجاالكلاسيكية"ذواًجدعلىلاأ،وضوعفيتعاطف

بلغو،عحهممدافعاً"أنغر"جعلواولروسو-العربةأحساسهوالرسامبينقةالعلايفصمسماوي
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لا3تج!-!كل،.--/؟لمفيءلادكا؟خ!ت!نر؟ء*-د-.-..ددولكا---لا؟3ة-!*!ءيمتر؟!تن!ج!ج!!3.3!لأ-؟.لأ4-!!؟دلا.-م3-!.،---":-.ء؟خ.-؟

":...:برمم!3--.خ؟ير-تر---ء--ءخ،،!غخة3قي!لأخ-.3-خ!!ة.في---خة؟--------6-صكا

:!!!!!قييخ3ص--بريرسة-خ!في-.ور----

!كاء.يريخ!-خينفي3"غ!ءكا"--"خإ!"!ش-ظ!سقي-ء/ا

---*-لأ.-؟.،قي-*جمقي؟3!.ءعسكا*.-،سحيع-لا،!!،""-3-د،!

خم!تم!ء3ء---.د!لا1،!لا"ة...إت!كا!!إف!!!تيحش-يمفي-لا--!.":-رزش!-ش..-سب------:----.لمت

د:-ظ--!س--د-.-!.سرز+ءخ!ح!كثط.--في--فيتر!--خ؟!

-لا-!ك!ج-ف!،.--..،-.،س-ءء--+ير

-.-قي--"تن-لا-!-3س،؟.-ة!-:3،3!:--،"جج،----!قي!ك!:ل!!-ءةكا؟-نج\.2

..يهحبزتردد.:--!--.-ء--!.:.-كايم!6-3.خس..فحسكل!-...رز،-.!ء*-:غ+--!*تجيمو-دلإء-كأ.،!

لا؟..--!إ؟ء!-لأ:خ*نجرزقي؟..-"فيتييهيمجمبئ..آ-؟-تر----".ظ-؟يز3:-ئي--كا!

!3-ح!3--ةء-ظ---..سقي!؟،؟،!-خء-؟.3**لآ-ذ:ج!--،ط..":-!3!،...؟لإخل!3!!----*--عءة.:..---.ء.----!لا-.-----نجا.63

زر3.-إص-.!-.!-.ع*بخب-2خ!:!--.36؟-ء...--?-3!.--+!!ك!لاش؟-س-!ع*كأ!ص--+عخقيءس-..-3-4؟

ع*!--في.!!!!.!:!د.؟لأ!.لاقي3-ء؟---يختن؟ئرخد،23؟!-ء.-لا!:
..ة!-لاء.!-إف

--2--!-لا!ء،ح3+-ط-.-أ-.!لا-ص،-:-!كا.-"لأ!لإقي-*دع-ن!ى..!نر-.ع!،!.،---.-"3:فى--خ.*!.-6-س رزخ؟ح!!!-03!!+---!ء..

!ج!:خد-!-دك!.-*-،لآل!-س!-دزرء-

؟-لا!في---.-جمغ.ء،!--*جمع6ة،يخ*!

-.*!.ء!تء،!6-ء--نر،!،،-?.لأضخ-!*.-"لا-:،!-!ثخم7*فيل!!-.-ح--

-ت!لا*خ.بئ-7!+ص32سع-**--+-لأ3،"-؟ب.-غ*دءة!؟لأقي-!-قى--ع--

؟-*يضر*ح!،ب---!*3*؟بهى!-"ء..لاع"..--.رورعذخكا!-د..-،.-*!ة"---"*-!!ح!؟!لكث!-"لألآ!ح!3تررز!!زر..3فيلاآلأ-!!ل!لألا-خ-ء"سبر--..-طلا.-.!----،-

.!مانرقيلا!تيغ!؟بء-ببرأ--

--"-يرت-3سص--.؟ص،----!يز،!،6ءفي.!قي!!!-لأ*!خ?

.د----.3.؟-!------د3،خ،-"ص3،ء--؟.-،جبم.----39+6ءع!م!!!-.-

..!قي.:ء-.،ى،:.ء-!..--!!!كا-+!-قيس-*3ع-!".لاخ+

بر*.إسغل!!سكاكا*--عل!يرءتم!-؟.-س،-ء.لأكا-!ة-ك!ض-.--+-ءلأخختجل!!إ!ل!9-نرزرق.!ء!!ة!*ء-.

ح-!---!،!-ءع-.3.!!لاكا-*!خسؤ-ث!--!...!!*-.؟م!ك!،-!س

3*ظبنبء-!-كأ-حمبئ-كا-لا--يز*--فيجسظ*لأسع1،ة-3.3-لايرجمبئخ؟-،لأ!-خ!ت؟؟:؟.*نرإ"-!شككل!3--!:.-.تيع!-.!-ت-نه!-3د.!!لإ:-!-

---.صخ03!-.ء-ةير--+--!لحلاخء.--،-9ج!-.نجيز*يخ

--!--س!-كأص"-؟-+لبوذار-الفنانةصور

لههاتابتاييدحظيالذيلاكروالدوالاذخصاركانحىأوجهاعالصس

نايىز-لملا!ف...

وجلى،ظاهرةاًتقيارتو!دت!ن!لم،واًكلرلي!اوا!ذالمانيافيأمادلي:!بمرويها!صو.يرفي."4لي!ااظاعثم.الثعبيةسيطرز4-افيإلىألرسمية

لا-ءاأنسا..الاخطورأتزقاءدلةلاتءاو،ماكان(إرومانسيةا)الإبدأعيةالمدرسة!وكبلدخولواسعاالبابيفتحأنل،بدعة

وو"يريرلمص"-ععقريةال!انأنإشثمتو،ؤحماالصدارةمكانلتسلالفنعةالحماةصءيمالى
.ء.ممص-

وؤورء،أل!رديئ!اثالاتينظابزز،د3يا!ز.بع!نساليالىطابعودولنعواد،و"عبرا!ورىالوحسابرإذا(تيئعبقرانجا،ويرابخهصأ--!اليةأ.عنتختر

ر"ـقامتضمعراولفىا!4صوزركا.ود"نث،دلكىو،الالداءالنشاط.و-رخا!د
ص..صكاء.

سماهـا)وحةضبصر1874عام(واطفروالنحتلارسمالمغ!إةالجمعية)بالانطباعمفنمة،الفنيةالم!وماتبهدهمزودةطريقهامازسيةالروبدأتوقد

وهـطالمرزأفياحبا،رمنمجموعة"،خلأو!وهي(مثرقةش!لى.ا!اع)لحدود!ية!فهمعلىيدلالذيالانطباعهذا،اساعامنالفنانياخذهالذي

انطباع:وعصارغ.الأ-هـرالشى!قرصمنصابيةأفواءءليهاازعكستعنالصريةللانعكاطتسحريبرازو!لمضمونهمرهفوتعجيرالشكل

صار!نمؤص!4أص!-تبهيالو-،موز!رتالقي(3"+4)ح4،33ـهأ)جاذبإلىةالم!برالزكلافي"الصفةفت!طيهالشكلمنتشعالقيالشمسيةالألوان

ا:ظماءلا!ارجءقمنا!سرةلىفيواكأد؟اوءههـوجممااشسم-اص"!مةزا!نهاًشهحايعدفلمالظلاما.ا!امدةالأشياءفيحىالحياةتبعثاياالحركية

هم.وءيرليوسينوروزواًر،سار"!8بو،ليفاور،انس*::أمثالإي"الأكابخابم-ركيتلاحقوهوالعمقيابخهدرجوعنالحرارةعنالتعبيرانه:أبدأ

.311ءمورلءناقي-!4اهذءعا؟مأطلكلواًالفيبنهمال!حفبرنو5ان.الحيإشعاعهإظهارفيليدص"الشىيالنور

الكذب"لهمشعارا-علواوقد-!-.-ب3؟-!جعتج!*.-؟عالت.ع-!!فيإنر*!ب!-!حلا.!ط،أصلا-3-.!-ء.لا*-!زرخ".-لأ!لإ--؟لإ؟.--+ى؟؟!ع"-!هنح!كافةمفموكاكانوإنانهنذكران ..بر،3-لا.-ا-؟.؟عش-ةع*2----.،.".ء-3-..--"--،لا.-مارسبرإلروموكبتهاخبعبرشاوىنبحدر

الكل!ح.ظ.ج*!!3*خ!!،به!نج!ش.لأصء
تعبروال!ا،"الكذب"والعلم!هو3ث!-!*س!*علا،.-.-3د+

.؟-!3.-؟-ور!!:بر--*-؟يم"!!خ.--،.---ء"كا+"يينتطبملماز"إلا،أوربايالفنالين العامالذوقعنالحروجفياتفاقهم.-!عد.خ!

لفصلىحكزكقنية".تا(إا!ل!)ونءأعاا-لا-خ-!لم؟""!!*؟ترغ!!*!--+.*!-ة3.-ء---كا9!-!!".!.-دلكخونسافرفيإلاوكتلسمدار

بةلرجمخ.مو.به!.خلا-ت*!.!.!*؟صد--3 لإ،.لا.*!--!د*،!س!

-،--؟.--م-*!-!؟-!،.-.

علىوتحطىءلاأفيايةوءالرا،يرفوعلىالو؟ت!رز+!رز-لا3؟ءنربر!يخ!لا،3نج!ئن!*!.!؟---3---كا3-؟"ع!لأ-6--خءى،.3ء3.
لأرزلا؟س--*!بخ.،بمغلإلا.*3!فيدعصءيخمل"خويا"اسبانيايلرىفاننا

"ر1تور"يإبنن!للااًنالؤخا.ولودح!،؟-اإ*لأةش*!!ط---*!---.--ثه!سنجلإ.،.3!-+*!.عنفو-4بقجافيعبردهبلافيالفني5تجالاا

ح.-قيج!د-!:لإ"؟-!.--+!ث!.!.ىء*:ءىةيه!إ!:!لاخ؟.-في--.-لأ

دولاكرواوخطوطوأطووكألإت*!ءغ-؟نن-.؟---،-كا!،.--.-،،-2333؟-لأومشاهد،عيةالاجالمساوىءعن

..ةا،!ش.!!-خ؟!غخ،-03!-؟د"3،*ب!*!!--!ظقيلأ؟.--ء-!!--ا-في؟كأ!لألاخ*-4أرالدتفااظراو،يبالتعذ

!ؤ-.ء.."كا*-!--02-0!.لأ.3-.ء؟33--3لا*لا.--لا.*د!-،-!طيةاتقرصرلااولكةلمطائلاتلعاوا !!،+،!.-،؟-!*،!زر.،

قوالينتتفرع"الانطاءاًلتقنيةمنو-لآ!!ل!!!؟--27+وللا!!!*!-

-ء---*1!م!ضل!!ت.شحم!"*ظرتج!+ء!،م--3"-قي؟*يزسلا--33!--جعب

أنتص!سمطاماً؟كنلايهللروجديده؟ورس!--ا!زوح!!ز"بر*لا!*ظ!ء-..لأ-3.،3ط.-،--لا2*،-:د.لا-:

!رز،ررزرةبر!!!!في!قنه!!،لإ*خ!ح!فيلإ؟؟-!،!5!*د!؟إ.لا.لإ.--!!3-!*!!3.-خ.:.!خ،د*عمهمةالفنمحم!،ال!دعالفاقدبروح

...رءء."لا-.-د*-!3.-.-ظ*.--س-..ظ"*يززر--""--".-"؟لآ.ل!!-.ع!*!جنى-*.----ل!هولالداوفي.الالتزاممهمةأحرهـهي

نمررىءغالاتحصلكانت.ا!وواعد!.3بم-زو*ووكال!-ع

-ء..-7ء-إلاإ*بز--3-01،؟:ظكا-؟س.!!،ط

واصدةصاوة"مايى""عن!ا!رالتيالعفويةش3،؟3-:--نر-:-!ي3-..2ا لىء!-لأ-!.603--".-.عشقالذيالفناناكوخفان"محد

الرسم،ولتوافقاتالمحلىلاللون!د!!:؟-ئيجع--؟!*..ءلأ:--+ج!!،ب"؟ل!،-:!رز!.

....اء؟؟!3؟!في--!-!!-!3*برنشوةمحموراوعاش،الشمسصوء

!..----*،--لإلإ---؟-..-..-ع:!3-"----؟.في..-لا"--.--.*..!لاخ!!ثي-.2؟**د--ب--،-!لإننترخء-روفئ!.3*-لا.التحرحىلاللودلظدقالذىاشعاعها
المبتكر،اوالجاهرباللوروبالتحكم--*--*-لا-.بربم*-.،-.كا-.:.ء

والشكلاللونعهايعبرالتيورالفكرذ؟-.ل!لا-"ء---3:"لالا--3؟--خ-كا-"لأا."3!؟--3؟.-د..-لإ*-3!؟"لا-لا-خ-"."-.عنر-3--.---.-لا---.3-ءالىيريدكألهالماحمهببنورها!دقوهو

وزدءيةالفرزبالهيجاتواضرالرينوار-بوسونمدإمصورء.5جودكلووهبهالذباللونمحعقمجر
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الاشجار،خاصاًعالماًلنفسهواًوجدلواقعيبهابردوافاو،"اظاصأهواخهموفق،فائدة%كرالنورمناس:ممادوا

ى!حجء؟!ىقي!لا-!!،،.-،حمراعوالمروجاءخضرالطرقاتوبنفسجيةفيهلاوقاتاحسبالألوانساوءواو،ئمةدابشفافيةمة)مةأ.شكالاوموكأوعات

-.خ-!-*!-صبرلمنريمالذيالبديمالشعريالتناغممنبنوحصذلككل،بالونالىورعنينمعبروالفصول

ط--،ص.كالإفيكأ:زر،منالحهبقةقريبأيبقىولكنهالتعبيرعنيتعالىيعنوأ.الضلالافيالجإةمدخلين؟؟أ!-!خم!+--..؟سضفي!----
ء!!-.-سقي؟--

---س+جم!؟!ثلأ:لا.-جماعة4برتأثروقدشاذأ.يكودعنأدبعيدأوموديهمتلاًئلالأوالارطاءيون!يريزنجز!!ع!في-كأكأإغكال!-!!3برع!./لا-.-3-ط

----:-س--قيء!+آ--حنئ!.!ثع!حو!حي!!ر-م-5ةبر.

،:صبرس!غ--،ولإ!!--التجديدبعضالواقعإلىاضافواالذلينلأنبياءلمطشاصهم.ممل*لوارورلي؟سماروو!ح!؟كاور!ع.غتيكي.---

-خ!ج!ش!؟؟ةةثء.!ع!،الواقععلىةلكوريقا)طرالمهدو"لمحانيةأوورعةاكتفوابل،بالالوانغىبمو!في!-؟!؟بم.!!ص!يم-جم!!-

لأخ7!!جمحيى--7؟شلإ!بم7د؟؟بينوعاصحالريفألفؤظدانسينأ!امنوالقريبةاحعةالساالألوانمنألوأنلمجححلا!ءلاء--!-!بزكح

تير11محرى-اررصرةط!راءابةوازرالقاسيةيةالعارالحقولأندوناللوحةيرملولأإكفكانوا،الطيف-*!ء!خ--خ.

-.و"جهاًراسمةالصحخريةالهضابمعالصاعدةناوتع-اصرفىمرتاليفءهـجوهامناببجصصهااتيس-االقراءة

ترسماقياإ-طوحواوا)زوايا-ا"المكوبالبيوث.القاتمةالصاءعلىصافياً.

التاوينربظاًعادة4صه.لاعيتتارءجمن،تهداخلأوعتميزبشكلالريشة

العريصحجدهاوزلمجسيطاتإلىالفكرتدقعهند.مميةهيخالياًلنوربفعل،.-..م

الةيومعن"الخاليا)سماءوؤياالأفقفي،بالصخورالمتمثلألقاسكاوالحاف9اطاطبيعةوشقاع!ويايكلصلكانالمونازدرخ!فان،!داوعلى.ورو!يعه

ء-.ذنحأريةبقيودالاءـحممامدونفعنان

ا)يلا!.ورةالع-قالدابعءلىيقعذلكإورضا?وكعاقائياًلمتصبةوليالجذوحص

اط-اسة.الطبيعيةاكاهدمعهذهبا!!جاوبإنثاءهاو!اولأحمنة".البايتهروتملاموزء":همال!روماذء!ينقا!ب611هذاءنالرئيسيودأونالمسؤوو

كل!ايعيدالظلكيالظواءاءورنجتفىءاقي-ليلانين.سادتمقد9هذاعلىوياتأخرفي"مافييسومور.تبرواًرنوروحيازاوألييزوصبيسارو

..-.أيامه
م!مهاذلونيخملأندوماًيسعصحوكان،الأوليةالأشكالبينماويولف

ثورةمبدأهوانسيناتخاهوكان.اطجوموامتلاءإحوراتصدةعنالتعبرهحونوصب3آلمتيالخقنيةعلم!حاويلةمدةوديفامازجمهحاؤظقد

ابخةليدية.الم:ظورليقةطروعلىالرسمفيالمرئيةوألحقائقالقواعدعلىالتكعجبيجنإلىوالتصبحفإلىاذ4اسوأ.،وسى"ىيص!،ىأزيطمحفكانانسيزاما.الاسبقون

.وبقيثواعرلفوالجاممحبالأ"ام،ا)خملاثةنبدمنجولالموضوعرسمأ"-اوو!وزإ؟راتا.ؤرحبحوؤانءإرو-عةافي"بوسان"رسميمثلانلهتسمحطريقة

اىاالصورةلإبرازالموضوععفاصرتوفيقهيوإنثائية!ظيميةمهمة!وران-هـ4اًذرعل!أزتإب11!آر11إلىعادكأررصاولثنهبلجساروومونيهيقةبمارصجقا

رساميهاوأهمالتكعيبيةالمدرسة،الثورةهذهمثلوقد،الفخانعقلفيتختهورأذ"ؤعح"!انخوأما.اونالإلاؤقياًقيبمفيانؤا*بابوأوإواقعيةالعه

عنبيكاسوويختلف،نسا!رصحوليجيراكوبرراسبانيامنو?ريبيكاسو.اذسكيبيالفنخويتجهأخذؤقدلبيساروتا،جذاكان

قبق"بداقعالطبعةعناصستف!إثفيومنجالياًمتطرفاًكانالأولأنفيبراك،التش!لووالتلوينالتعص،يرفيمتوؤقيافاتاءر،الان!أر*بهذأوأعقب

دالتبريد.اخه!الامنهوأقلبالواقعا!كااماثشأفقدكانبراكأمما،ا.رفييينو،الإبداءمةذاطرحمع!وليةبينفاصلكحدزض!خأننشا-خأنناإلا

كان"-"اررصريى:حيلأمورءلىليقومافنا".:التهولص،حصزوارور،زوارروانسينوغانءومالرساص:ءنعن!ةز.إى،ةالمعاصرالقنإرهاصات

التصويرطربقتهثيتثرحأنبواًسماتهاحمساول-ددةقاعدةكما!خارجفعد!ؤجزررف1888-86سنةييتيربارإلىانتقلأذياكوحصفان3أجمإيض!اف

هدهأنومع،بالظرافينالسخريئإلىتدفعانهكالاابخاناهماوعفويتهلةحرورةوضروسآالرر-ءقيأدبهكدأالذيالياباذي!وورلىللصتوالازكلبا?"المدرسةعلى

نقادءيفكالتالحريةإىارض!نالأصياءكأصل

يرجأناستطاعفقد،ءعصر-إ!؟------لا-.----!!!.-أكور"!وأءأضؤ:4كأرحمهلمق

علىبقدرتهال!تذروةعلى.-؟-33د!-+---."----!لم!.73ليوس!يزصوت!ههإهاأع!االتي

اط:اةؤرحةعنالتعبرظ؟---د.لا---.از!باهـ،!اكامل

برمقىهالالالابصوالأخسادلأ؟لأبز-،-خ!!بهص!ش؟--.3.خ*----.ع!-عوا:نالمبدعولاءةؤ

قي-3!لأ-؟63؟،-32*:-ح-؟جذ؟لأرز---كا-:3ى!.!11لىب!-"زعبيرحدعلى

ءشصبال)6خعحالمهوجأكخىخلال-"--.-..-+.--ع!!-،-!قلبت.اليةالمتفجرالمواد

ل!ت.وكلةمماي"ابردإحليروفي----3-3،---،-.!ء+كرقياً-قلباالظنحة..أطجاة

فاننكا،خلفةيرلفسية.بنر.عه.بمظ.!---ح!؟ظص،!سزر!.بزش-لأ-
-لا?-ء.!ءنرة-.--3.3-كافلتصضالمحالوو-حص

الظواهريصفيكلكوح--ء."ع-زوبزش"":.-3ير!.--؟لإكا.د-:كا!:.ر،التصسويريةءركاتاموادي

النفسيةممشكلتهؤجه!ا!ا؟-.+-.!""حغغ-.ء...!---خء6ئر"--بر؟*!3ور0كا،لاعتهباطأمنكأرولاخيفاز!

نصادامفجعاأ?كاتعصيرام!ردء...?3-ز!دغ!2هيثلاثةرئيمسيةسمدار،ب

يصلبدنهالذئيالوشبذلك---+جرمش-كا-خ*-.حإء+.:ء3(1)1!ل!)الأند:اءامدرسة

كتلة4مجعالكيقهمتذوييتو؟آ--.ء-ع---ع؟-د-صلمفيكا---؟!3()ع!6!اشءحةالوسةالمدرو

اكوؤرةلأءعحاباستهنهةمرلاظ؟002؟صلإ-ىع-!التكعيبيةسةالمدرو

.ةرتمهاتا(ئأرها"أ3؟18ح)

11،ل.-فاصدصهةوصحنمائدواينااراغوكانهـفضلقد
المعانافاناناوهذان
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زائفةءأصطناععم)يةمناكأرالىرقل!يؤإيلاالذيليالواقعالاهتمامدونالمذهـبمخهاشتقالذي،التعبيريلننيارالأوليالتخملإطرسمااللذأنهما

لمهم7الذلينالفنافينيدعلىالاحداًأاخيرجدتوهاصاتالارهذهأنالاءالوثي

دوأءيالىفاسىتجابواالط:يمعةوواقص"أةطماللم!وءاتالأخيرألفنانتجديذص:فأنالرئ!"لىالمدارسلجذورالسرالعرضهذأبعدونستوع

ءهـولا4خاءيىالفيت"-:يىالىليالقنيعودوال!ي!ورالجمعندالبديعيابخهذوقوكأرينأكبرعدا-التدصنمع!فيو،المدارسرهذهفيينالمعاصرالفنازين

الازطباعيا)خهجءلى،معقولةةليصور،برزلكءافظين،-"مرورونضاليةباشباء.اهـتولونايدووفيللونو،ناييزلافر-ليجيروبيكاسوو

والعفويةدا)صدقعكبمالينمعكر،اظاصةتأثرامهـمم-نمإش4امامامفهومهفيسونراقووفلوتونسصلورووفوبىاريهزووسيراربوإزعتبرأنفيخاو

هو(سوور)وعانءبراًوطريقاياًاازاًأ!شلجمهوراصرلها؟ثزالفي.(لأذلجياءا)منزلجسدوو

فميديللو"أوتر"-اع.نم.الىاذجليفظالتكورء-"المدرسةلتظرففعلرداولديرانوودوفيوفريزوكلارح!حميهوكأووماتيس،الوحشيينومن

.6!غ!قيدحلمنراًمتحريةالقرزاتلقاببةاألحياةألىللعه!دة"نننرووفانخكوفلاي

السلافيلشاشيدعلىياليالصالمذهبعادالعالميةالحربصدمةبعداممنوكلا!"مسعا)تحارضمننوعاًيتفمنلأذ"ضعيفاًيبقىالتصتيفهذاانإلا

منقدماهءممالإيطالييكووسيررزصعلىرتالذيالحدليثالفن

يقدمهاومفارقاتيعهءرنحلات-.ء-----،---.ة-*

،نن5!ء"--.لا-.ى.-،"-!!.--ع.؟لا--؟لا؟-+كا.ءسخلإبكيكاءكأ!!-لا!/!كح!-!لاصحخمشحمتتهك!*حالهث!م!!ص!!!ه!-!ب!ص!---!.3-ءعدة!أوكلقيدمنبهوهروقلفنال

تطورثم.الواقعحقائقعلىالحام-بنخ-------.6.ير-!!:-.،..كا-:-؟:نن!!يخ!؟ءدصص.-علأ.-"فيكاخ

عندصلو-شاياليالسرالمذهصشص-ح!-م!ح!يه!حش!يزبه!جبمالأا-نربن3363!!؟-ء+سصخ03-!-برض--------ءس4-،-2"-خخ---ءلا-.--*-بوكارطلئيسيودالفنالودالروخنى

بميريختم!!ح!-ير3-0لاير!كق!*ء-----ءع-حس---د-.---

ءيرش-حيمشخ!عش!غ--!-.*---!--خ-ير:--!!*

.701-كل!!جم!-سرو!2-لا-!؟---نم؟!..*ج-..--خ،س-ء،-،؟،؟!!همحثمويصعببيكاسووماتيسو

لىا1ستلىر11(و"ورس،م"ثروبربر-رزحثع!--حم!!-ص--د--ءبخلاص3*

--ء!-حربرك!كت!-!!حخم+3-"-س--!س--.*!.--+.س!."د-ء.---.:قي..*-!.قئخلإيمة-!،.--

.02بةا-ين3-3!-ظ---جنن-كا--حض.د!-.*-بر-حى-ء---.لا--ير----!.:3-.ة-!،-،يز-د.-.:2:.-،----يعملون3لاذلك،معينهرسهى للالتىاعلمدركةا!را)طهـاءحمالم-يم-يمحيه!كا---؟بر-حسم--؟--!--ء--،ملإ-."-ة"-.--ء-*؟---:لإ!-نيلأ.ةء!!-لا!-:!--.-----مد"

-خشء-"*!--صد-:3شلا-،-؟--ضد.كانر..ءع-،!،-.؟-صةزر،-بر!،-أءفي-خ""3.:--.

ا--تنكمينجايى!*!صخؤد!ء3-0.د+*-"ص:كا،ط3خىظزر!+؟لحيمح؟غرزنج!فيس؟.؟6زر!-!*في..-.،--تمء-"--

.."--حىء!هحكل--نهون!؟+-.*لاغقينجبز*!ذجمز-!فييخث!تج!بنع!-؟ل!!-.*ع--033"3!جم!يمب.ع---لا*خ،لح-.--ءلىإمدلوءيرالشخ!ي.حيهم.مادو

قف."تمناااليلميةعنلرو---ج-حى--.ع---.-----!ل!!؟،،إكا.

.أ،!-!مالادمعقولةو؟إ-:3ش!ش؟---+.--3-.-في--خ-+خ--!-ءة-؟ع؟زرةخسبز!لم!خزرقيبزبز!نرح!"ىئر.-لأ.:3نمنج--لا".اعالإليدإلىجمحاليفعلالقض!!ر

ح!ك!حمبهججل!!-!-!--!-ة-ش-يخته!-ض:-.--.-+---.--خ*-!.خ؟!ىتر؟جهيمايربز-لإزر.--؟-

0391عاملعدالفنافنانالا--3ح!ء-طسلا-!ن---:-.!3*ب-!..+ض!-
"..س.ء--!كت!ث!!3.-ضص،--؟د*-ص=--"".،---!شفي-بئ-ةء*-!خ6-ء".-.-خد-لإ*!"لا-+ءط؟:*ء6--الفئاريركلرفنانحلأدوالواقع

:-!.؟،.-يرع؟-ير:؟--لأ--!.
المدرسةديرزرعاتقهمعلىاخذوا؟-!/-*--نن!جوبز----.ءخ--ير:بر-*س*--ء3-ش.*س!-.:3

+--كاير-!.؟شجيهض-ءغ-.--.فينج!9!---ء!--ءآ-.خ؟مدرسةيكولىأدممكنالمذكورين

رب4فييولقونبشكللرومانسيه-!حف+ءحح!؟!:--د-.كا-،--06".-.ء-ة.---لا--.!كظ---.-ء-!،لا.--ء.!---؟-!ء"7!---.-ئريمممجتفظأناستمااعفماتيس.لو-ده --!*كا!.-شك!?؟ط-3-3كا3ع.----إقي؟:جخ؟!!!**ظ3---ء!--

واقعيةبينوالابداعيةالهنإدانطلاقةلا!خ!؟-،ص-فيء-؟كا!*.----!جم!مفي-خ؟:.3فجاجةءرغمواالدواكقاءوا-سناسقبرا

الشبابالفنانين..ربعض..!لا...لا-.!!--بم؟..-لا؟ظ؟خ.لا--لا-*-.كا.6---خ-"6...

سماًلرفييايماالهسفلل!!عهنعلىأرطابخاههمد!خ!ب!!.--؟!-.:لاد.-د.----:في!!-!-ظ-3في!!كا---.ة-فى-..---!لإتر--افيلأ!!ء--.ة،؟تر(وور)و.تهاوصروالتعبير

باخقاءمنيتمدنوااندون..*س-مخ"قي!!.7،---لانر-ة*بن.....؟خ2لاء.2*:تظ.عخ7--أ!!+-اتعبيرالقدامىالملوكصورمنجعل

وقلقعليلأمبطرادانارزيأالعصر!*ع؟ئن!يخ؟يم!ئن9-.------لا-.-!د!-؟:+!س؟3---،!-!!-في!لإبم-"،كأ---.-ا.-7خ.ءثيتعتلجالتيالعاصمةماساتهعن

لو-اتوأض-اًفىظهرلإذىا!!ثر:ءرى--!ثن!تجغني!-!علأيرى"3"3؟ء----؟.!"!خ.،ء-؟بر؟جمبم-!--".دوألوافطريةنجما!طوررسومةلمسه
...بة!!!كنيح*س.--م"ء5قي.عكا-ء!!لمث!؟!-ة!-؟يهي؟-23..-ج!رز+ح!

،لأ\-تم:.؟ح!عحههههيمخك!!!!*!.--!لا؟-بر!ع،-ل!--"
..ءنر."ءلألإفي؟-بح!!-+في!!بم!!3.؟-3-ع-3في3.*3-.-نج.في1!!لإل!!1ج!يمةبصرءرلمسهبيكاسوو.يةأثر

الا.كواتلالومارساروعروعر-.!،.--.لأ--!-ف.يريرني!برير---؟-!!!-6.إبنص.-+.3--*--3-ء!،ل!زرغيغء3

**!سدء!-؟كضكهين!خ!*زربز-خ!:-*-3!!--،3كا-"--لا.6-كما-؟لا-فخ!ء؟إ.ط

..ق..*غ+في.-.-2.،-""نر-ءملا!*إظ؟لاء-ع؟--.-؟--.!!لأ"جن!بز؟؟-ديهايحتفظكاداتبمترأوطويلة عادتوالاعتدالإكرعيراهـعهاديم!به!-

.ر--.-.،-لا+؟!:---،-!*!"يشسس.!!+!قيكذفيقيدعتحىلحقيقةاالابعادولانسجامليا

-إ.-ج!ط!*.!د-.-.في!!جيئش،دج!عت!:

4191ءاماظكوراالىتا.حمة؟!

---!في-د+!..في-!-!33

لمهـاوجدتالمدارسهددانقلنا-3.،-!!-ع-خشء"،بزفي-"+.زر!بر*ذل!!كا.--!قي.(دوي)كذكءالمتقلببالفناد

.م-.--3ع-----خ،بخ*\---.".-*ءتنخ"خ!:لإلا3؟ى-!ئر-شش3(4ماردي).وليارلا-االتعبيرحبصا .الأنتشاراللنموو4ضصملةترر"لىلار!---"ع!

كا.تم*-كا-33-.-.----3!:!يمم،!في!.ة؟6،-!3!-4

جةولممزالد..لتحدا.وجلر..أا!ىا*.7بز-!---4-.د؟.-!ص!!!.-صد-3----?---"---!-!3!!جني!"ث؟!تر!!ير-؟!.ك(ارر)وعي!،طبل.المخلصرللمذهب

اءحماءاسطعت!رس!اار2والوا!!3.ور--!،-،.كا-

كانتالىالانساز!هةالع!س4!ش!إاًوت!-:5أحياناًيعخبروخثياًالذي

.لمكاسو-لةوطاعلزرار2
لأنذلك.نسافرفيأنهاؤوراوجفي.!")بونار(أاضيرو.اخرهـ،--الاا

هاصاتا!رقا"ث!؟اط،تفيبر:"!هـحانأ*راةأطكنحارأهـمةير*لج!ثونالذيرنهمبنإفرأأ)ذيلاحلاراءلىدأور-ءريبقرفاز"!لالأو(الانبياة)مدرسةمثالأنهؤهـع

فيو:4ليروأإواأ%،ار*دبرافيافيأماءإورذاإفي:جاتاوأتجريداكتاوالتطزفاتو.المدرسةهذهعؤ"4تفركأهانيم!صن

ءكللمدةرش:تا.باأ!ا،أ)بزبراازتنملتةصدألورءزرالدأرستأح!راتفهح،ليكاأءر،يالمدرا!!لمص:فحدودخارجالجددينالفنازءنمنع:!ربقيلذلك

يديأء!!اأ-عزكاء%اؤذليأتا)كأءاز:،تؤ:اىصقاش---.صا؟!ءضا"ر-ص-اتتكاأفر11الفنافن.هم-يرويللوحراولىوفالادوالمانوأوتودفاأمثاشاثورإذا

...ء.تةص:صاتىقأاومكلكاوتهداخلا،لبءةالرالمدارسرهذهجانبالىوكان

بةرإتفااد!ءصسرعاأويم-ليتفحإفاقد"!يلىهـطرصوييح-ايناارزياسباأ،ب

.أطجب!،ابمخاسشف!:لمثفي،ذصاص-ايداتجرلياتءأكأد!اأتعبيرقلتر!!اصتوعبراز!سطروهيوالسريالية،الو-حيةعنهاأثاتا)تييةكالتعبيرأخرىمداكأس

االماز!تار*تو،ا،صتالى1إكأتافيارأ،صخ!روا3ا-درحف!ا!ذظكلر،تأء!ايطاوفيوالمدرسة.اظارقةالمقايسا.تبواسطةالعينعنيخفيولماالحملحياةلامنطقي

راثء،اتاصظأصاإخ!هـ:يابرإدذحبرسا!.يمصالي*شتارت!أحأألاخادكنذا!فسفيه4باالذيالابداعيالانطلاقذللثنقيجةحثذأكل.وغيرهاالاستقبالية

والمشردة1،،ا-ونةوردكالذ،:"4ازبابرخكارك!-بوقكأأ*!اسويرسروقي.وماكانتاجيفيالنفسيةاوالعاطفيةاوالفكريةخصانصكمأدخالبةيةالبعض
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أورىلعااحاورسراأص!5هـالى.+--3------؟--.-،!ترحصلا-.س!ير.دخ-سش-لاة"-.خ!،كا+ج!قيع3ءلاعش3--:-بر-يزلإ"-قيلا"!

مهة-.-:--:-+يزىء-"-؟.سط2--.ل!و،خرز!:لا-دا-خخ.ش-9؟--سلاقي/،س-+ئز؟لاءفي-لإء!!!!!.3سخس-سص/حء،-

..،--+..!--؟ك!ز!لم!-بم!يز؟!ح!!كو!حوريتن!!ريخ-ءش---و.د:ب.ينلإ.قيخ"-

-ءبزنربخحوزر!-!..--ء-.

لأ-لا*لاسخ-!قيقيءقيج؟--ؤء!س!!-!".برءةغ-ءص"؟!ء!-.لمحهبمقئ--مم!كيهبئ!بهكج!،!!-ة-ش:خ.قيفي!:بر!بز!كبئك!ئهثنه!!كش3-:ظ-!.-

وأشهوهاالعالمعةادرصاتاروعؤئتظمكمىسلسلة003؟"--ء-------+-ة-

.--3-!ي!ءخ.+ل!!--.قي-ةشضلا+قي?-يز-غ-+

-.-.-خ-لا--033-.--لاطبمفي-ء-زر-6--"ةير؟----ا--ء!--ء"بمء!*-.ة-!ج-!عىنج:

.-"--"!-:!مس!ث!ص!-،-!-لا-في"-،-؟-.ش--2سبمش.ر-عسع-!ت.---2ع!!

عوبيمثقصكلمهممالاالقفمامنودداول-----3--ء*.---.--لا-؟--3-خ-"--ورنن*ء-؟+خ-لإ*-..!---.--..ء.ص،-!-بر--؟!؟ش!س-خ!.ءبر!.لم!؟يم"لأ؟يم."3"!؟س؟كألا!-بر،----

لا"ل!-*كا؟:----؟:ء----لا-.!ة!-!شءشجمح!جغ!3!:بر؟كاجمجمبمصلاش؟!!تم-مير؟!؟؟ء!?شحم!كز!؟"فى

.--ع-،----ل!-+:--ة"ةة.في،-خ-"""ء:.3لأ.-،:---كث!،!!!مبس+س-3لآزر-.-!!دع+دةء.+؟؟ض.-3-

--.ألأ-.-ء--.س--خ"-:---؟.!!-.؟صقيرز--.؟ش-كأ،رزقيممك!قي،-؟!غ!خيء،كأعه!ررلمين!فيفي.كأقي*ء--ش؟في!بما!7لا-

،.،خ!!3.ش-زرح!3-!.-3"خ-ررخ3---3-،ةءس+"!--خ!-سلأ؟-ؤ*--كا.1ك!-!ء-6-ة-حخ.لا-ير-؟!؟؟

".-!-!-!-!-!!خكل.ع،إ"!*!نر!ء!!!ثظ!في-*!3:قيش-قي2"رز.بهوور+فى-!ح!--"ورخ،

ي!(رادسميلرالدعصووجى!اعلى!لسو)-رزخ-في-لإ؟جص-إ"-!-!،-.نرئنش"!بر!؟-في:3ءفيرز؟"--خ:!3،2-3حكا-.-؟+!-
-.ء*----سء----:-سء-ل!-.:-"-؟---.:شس!؟-خ؟-2ش.جم!ح!ي*--+جيماسء!!شيم!01لاش--ض،!سإ؟ج!-ضقيبر!زر-ط--:.ةلألإ.-،-؟ح!جممكا-

-..ير.-!ب--!-!،2ككونء!ح!ك!خرخيخت!لأ!غحنقىمم!2*!قي-لا،!---ح*---شى

لآم-ك!ه!3!ق!-خمي!.+1!ح!-"بركا!-ى!نريرنربريين-!-."د!!"ء!د03؟!

-.ظزركايخض3*؟+لالأكالإظ.لأ*-ع*يخق--+ملآ؟.!-إبمخمبمجمرزرعقيبنض----ظ-خصكاة--.!شخءد--؟؟-كهتهيتنخ

:،-؟.----؟.لاظحءب!+كر!!--ي!----؟!عتن!بمنج!مكاكهيم!3كألأ!ر-ء-إ!ممرحيرع+!--كا

س-.كع+ضقيءل!خ-كا3!:-*!كافي!!

.-آة-لحج!.،.ض-*ء!خ"!.-قي-.ظ+-ير،؟ل!ء---*---!خيز%س.-،لا+لاير؟ص-؟!ورقي!خ-؟؟رز!بم؟،.

مح"صدر..؟سءلألاىلا---؟!!-+-.!!لح-!!-.3---؟-2-3--لأ--:.لأة-لإت-.---!.-دءلألإ--؟د""--.ر!!!:س3

.-قئج*لمخ!!بر،!زر،.-ء--"!.زر.-!؟رز--ص-ثر%خي!-يريممثم!بمب!ح!ط"زر!يربرصكاير*-لأئر-"بزة.-"-!لا-).-؟-ء!سيم"-يمر+،؟لمجيهرنم"!ج.ء--لأ-

!!بخ!!ظص-"3ة-.!ير-++!خ؟:خءو-ل!يئء،يمعنجكاكاخ.،ع--بخخ--؟-لى"نر6خخة*لالا.-3---%--ء--ع--لا-!؟س"-!ش:إ"*-كا:+-!كا.!-!م!-.

"!**زر؟-!د!.--د---3.ء.-ء---،؟ءو.6-ءخ:-3،-.شلإ:يرء-3-خظ.!لاص-خءلإفيشش!فينر-كا!كايز

سار.بولجانتاليف(لمدت)القذرةالاريىي.1ئغ!!سط"-د-لإس--.!.-.-"بمخ---*،!-!--".!لا-.!!!-3؟3.

تشيخو!انطون"الكرزبستانبة2تانغيلايف-ا!دوعايام

ليالي(الهصلفنامثال)

روبلسعمانو+دل"ماتتالحقي!".3

4لوحمازنيا(مارانصعون"ليدعلىزمهتيالفرخاج1الإانتة.ارضقديركاأمرنياما

شوئارديرالئديداكا.4اختاراًلأيإ(!اهـان-ونوزنج-ر!الأقا،فيات!الذي"!روح-لىما"وئيةالما

الحدليثالفنمناخذواج!جونالمك!و.يكيةألامراط:إةصءيممنموض.وعاته
دولوفوارسيمونهـاللاءدلةالافواه50

.4مدرسوضاوروا،اكطرةالفرديةاوالمحنهىةاحماءلةأا؟وأذبءلى5ر

مورغانت!ثارلز"المحرقالبلور.6اربىرالمدرسةمذ!بمتها!وكانأكعيةأط:اةوالىأقعأوأألىب!!اعادوا

.زعوورواو

روبلسعماؤوئيلداالحررةثمن.7

حاهوالبير"ا!ادلو!.8إثلاسوأذحم!ىاد:يو،والواقعالفنانبينأدؤ:فأعأ!-!أت!دمكاناه!شذأ

الوءيحطيرةالى4ليفعادرفسدكلتصاأصتقدالفورح!ذأوكأن،الفنانبغابه

لميىاربمرلجاد"قبوربلافىمر.9ا)واخخ!ار1اساسظاعمالاتاو4كاألياصإصورهءنأك!؟رفيخرقيانبعد

.أ،!:الي،رص"

الما.!رةحانالكلرخ:ةعنىقاطعادأ:.ا-أ!اا؟جستجحيجه!كالاتالمحاوهذدان

فدأذهنياخأ!ءحدماالابداعورذاأنالا،أ،بدأع1ذروةألىاوصول

أمعرنبء،تيعبرل!يف!إدإلسؤوطحمذأنفسهالفنانادرقوؤطءمت!شاور!مصط:"!

امميهملرلمميل"الاحرينرؤويهر.1.اءركلضأئيالمروالوأقعأ)تاة:عةروأخامظ!رزإتمازيءفويبتكا!4حدوس

أ*فمصبئ.ااحةارأاصريقعلىالرأ!يوتدأ"عظأبإليأخىزؤخ

أدقدوناأصأرفةالفرديةألاتجادإ.تز:!ىبن01!؟--الا4ازواذوأخ!.

منهدءالسلسلةتطلى.....ر...002 وشاءفة?!?!يي!تطالفيأن.ضقداناالأا،أ،ددا?"1فءبرساءلىدعر!

تما؟تؤ)تمااا!امةإوصأاتع!برتعبروأليبراألاتجاحثاتمذهز-ىءقديةر رريينالعلمدارء?"حصا
الإضكر،أصكنياالإصكلإدااياش!ذ!يرد"مومما.أ--ر!(بر،الا)تفل(ءإالمصمجابى

بيروت-الادابوداربينوهتالمخذود،،وتاببتإساهتا:بليترالذيالع!وياكسيريا!تجادوح!و

.الم:دعكياف!اشوبكلدسهالنناتي!صدضف!اأياالواقعتزررو

لميبمي!عهمشقد
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