
!و-*آ
أأفياللى!ساالد5اء0

!رصاكر!سحصمحىمح!ص!ا
!-.-حىححححرحرح!حرححرس!حس!ا

الراهن.إلفضيالنتاجبهلىتمبيجبازمةيمرالتشكيليوالفق،بنسالعشالقرناوائلمنذ

-أزمته-بكونها-لمت!صمفالتيهيىاختنث!بإيأل!فينودملةسللغتالروجبئإعاص-ءةاوهي-صبارليفيو.بع!تحلالم

-.ب!د.زوقيدةجدصإولمحاولاتليواًدررظهر-قتالوهذافيالعمالمي

اتث-؟!لخلقهيبابسهـمظاهرهاالى-!-إيللفنوعايه.التطورحض-ور!نوووألازورةحضورول؟ن.!مسواد!دونكلما

شتىمنسكلالنثالفناربفمرفكلهما،ألتكلثي!وبالتا)يب!و!ي)وصء"رلاتاقيص"تضهرتوماط"نف"(لفتي

الشكل،وضموحانذلك.لاوريانواضحغيرفسيظل،زوار،5وردودازكأراؤ"تازاءهاظهـرت(منهامفرلام!"ولاتتشث*

ناومضذ.انهيارداسال!4في!و/اف-كيللى،ا،حسىأو.قعل

ذلك،اكتثمفانمنذ،الحقيقةهذهألىالانسانانشبطالرأهنالممنعاىدخ!هاةليمتالواقعف،بألازصةهزرهوان

رز!رذان.اختراعاالتمثى!كببلرعتنوولمسمائلليخضرعردأاذن!بها"أحفلفه،متطورل3!انان!سهالفنيالعهلثانفادا

تنمرادتيألشجرةهيليستألبدأئيةالمعصورفيزرسمبةلح-ومقباسمانفسمهللغنانءخدالفتيألاسلوبكانواذأ

ؤ-يصجرذالثنفسستهـسمكانتوحينما.رستمهما!ذلتهاألازمة،ءلمىانلواءهاشدفماالعيل

،رذالحضش،اشور،بابل-القديمةال-ضاراتهـع!وريبهـل-لإعادةح!ارقوو!"ود،!ل!كومع

-كيليةبةفيلالثمجرةدلكمعلمستظلفانها...الخالفوعونية4لاشىوانهـ،.الفنيللتطورعج)":العحلةتدور-المستحيل

وحينما.ألشجرذلرسمةوالانجيرالاولىالمح،ولةستظلىوقدالواديفييسير.السيل!تجارفبتيارشيء

فانه،،المتأخرةالعصورخلالزفسها!يذلكبعدسترسميسصو!ظل.(المعماقةالودرانأالروأؤدخ!ليتلانتى.

المحاواةنفسستظلتتنوعو!همارولامحهاتتعددمهما.الب"ينشهىوإحدامصبا)"ليجداندونويسير

.ألاوهـىوليدهوفنباز"،عبثا،الحدركثالفنروصفوقد

وتنءسوفالمرسومةالشجرةهذهفان،!ذاورغم:الحديثالعصر

فانكا!،الازليالنموهذالولا4لنذلك:وكسلاصحهاليحفاتهاالفقبمطلعألاغلبعلىتبدأزمنيةفتردلهتحددإذ

فيدةموصوشجردكل-فحسبيابساحبمزرعاستكون،ولكن.عنترألتالىعالقرنمنتصفبعدماالى،الانطباعى

انبتتومهما،واثمرتوازهرتاورقتمهما،الطبيعيةر!كهنلاالفنهذلمثلفان،تحدردأتأوسمبةمنتكنمهما

ألغارةفانوهكذأ.اللؤلؤكحباتجميلةصفيرةبذوراولو-معينةفنيةفترةيبدأكونهلمجردتسميتهيمتلكان

تحقيقهـوالفنتاريخاقسيافىالتشكيلخلقفىثمةفايس.العاليالفنتاريخسياقفيفاصلةفشرةأكانت

ألازمة.استمرأرهو،أخربمعنىأو.أنلاتشكيلالبدائيالعصرمنذحبهمة5السالسلةلان،أالواقعفيفترة.

ألازمةهذهكانتأذأء،ألاننتساءلأنبنايجدرانهغيرفانهدلكوفع(معماو!ضموفيلتكنيكيا)تطوراهناكأنطالا

جزأتالمنخلالألتلأشميىتاليوبال،للاختفاءضةعراسر!دلةيكونأنلكادالتهادلدىالازمةوحضورالانطباعىالفنصضذ

؟..قيمتهاأفدحء)كماستكوندوافعوباي،ذأتهاالفذهقشبمألىالحاجةباألاغلبلحىيفصروصو،طبيعيماخضورا

وفتراتالورماثارتبدوعاماخمسس!قبحروفيفجحقيمأول-باليةقديمةقممبهاتسمتبدل،جديدرو

أختفائه..تقليدية

العنترينالقرنمطلعفيتخبوأن2ألحصراالبقعةكادتقيماستبدالكونهامناكمرهيألارمةأن،والواقع

التكعيبيالورمظهر2391-ا!7.ب!بنوما)ل!يزأنأفاةروانها.حيعملأبدبهايقترنطبيعيةظاهرةأنها.باحرى

خلقلىلازهارأللونورديةثماروظهرت.جارفبشكلالجبلقم"!ههي.التطووندالتوتروذروةألديناميتياؤثرا

تحسلأندونالعلمبروحالشمكا"تغلبظاتفالتكعيبية:أبدامعناهـ،فان،هناوصن.ودياله!يألتفرغخ!وليسى

وكانالسورياليةخلالالورمتجددمز.نهائيناجعكح!الى.با!ستمرارحاصرةتكونانعلىقدرتهافييكمنالحقيقي

عاىللورضاءالستميتةالحاولةأنه:طبيعياورمايبدوكما"كفيلمثلاللسللمرضحيهلصماجرأثيممن"حقنةأن

بالية"للسورخمةالمظوهيإلدادأئية"العقليةالفتيةالتقاليدومناء"صمودمدىوأن،المساعدعلىحمراءبقجهتظهربان

وألوعيللشعوربعالموأللاوعى!عوراللاتعالمتوحيدثم.وهكذأ.البقعةظهورمدةبطوليقترنألسليمالجسمم

هـ-،ئبتتلأونكما-المشكلةتجددتذلكغضونوفيهناكؤ،نم!ا،ألامدطويلةدملةابدأهناككانتفطالا

ورنألنقبضعلىأنةذلك:البعيدطرفهاصن-ألرأعدةالربيعهـ-،وهو،وعميقةسريعة،ومتشعبةجديدةمحاولات
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.هو-تمايو-الاجنبيالفنانلقبولالنش!اذالوحيدالثالوكانبانهيوصفاناذنأر!كنالمجرد،الفنسيغلهراخكعيبيأالفن

أنهم-اوربية-مكسيكية-حضاوذمثالهوتمأيوولكق؟عقليلاهومالتجسيددإخليةصراحيةمحروإفي

حضورسي!وتتم.علإ*المننازعألحكيبميمأنل!سل!لفل!يي!وكأنألاتجاههذأسيافأنيبدوفنهذل!ومع

فجرووعااهسدفي(رزا)وأايابمازيوقيوا!فيرنيررنيوا!جردالفنأزء،تظلتفقد.ألورديذالبقعةفانوننفس

عالية.لانسصانيةالمقبول،أ،هـلةزدنسيكو.حقي!أنسانيذازمةطلالعبهتبددألذيقتالوفي،الاختفاءعلىاوشكتتم

بالانسان،(ألجثة)وليس)لاأدحي(بالانسانللشعورأدينبوعالانسالياالفن

،.و*..الثلاثالفنيةالظاهرات5هذبيننرب!انبنمايجدروهنا
.!أ-الداتوليد(لسان11

التكعيبيألفن:تطورهمراحلانها:حيحبدءفىبقع.نلاث

ابهيلض!غكيلرضوعا"لتىفيبالا،ن!اإلمزسسلمةالشاملأالوعىمنلعفوي،ورباستمرارننموإمساةالم!ولكق.المجردوالفنوالسوريالية

)3()تمالو(المكسسكيالفنانالطلائعوان.جديدمنينتنترالوردبدوالطفح،تستخيل

..نسانيألاالفنطلائعانها،البعيدةاصولهامنمتبرءمةتبدو

ظأم!ا-كأإأوان.منجزأتهفيلناصسيلوحراهناعالاأن.جديدمن.ننموفالدملة.الراهن

لمحيليستأهميتلاألئوأنواقع.يحسشعهيفتأد!الذي!وانسمانيافناولكن.الصلوناتفيبعدالتسميةتحللم

3شو،فحبةب،"ااوألثخاصاته!لوش!لك،يرسمانازاءالجنسية"كسيكيوهوتامايو!رسأمايحدوألذيكلو

ألبعضببعضهأوالاشياءالاشحاصهذهتتوانوبمانفياتما-:منهماكليقوللكي-رزا-هندبداخررسام

فيانها.قتألونفسفي3وبعيدرجةؤرأزأءناتظلبحيث1()-أنس!زسا!نانحاولى

مفقودذاولكش!ةأوررووزهاالملامحليواسطةاايدينامتناولملامحعدةبينفمه،:ينموالانسمانيوالانجاهدوميهومند

الطبيعةلتلوحوانها!وزمأنهامكانهـ،اغياببوالسطة)خلالناالدرجةعربةلركاب(وأحدانفي-4وشكلمخشونيهأ.

.)!(.وبرجوازيينالخكستموتودونالعوامومرأىالثالثة

يدي:كماحياتهومجملتمايودرافينو-)3(بوادرتلوحكانت،الرأهنةالنزعةهذههـطاعيلوحكان

بالمكحميك،كاكساوافي-لاودد!!18دوهـ"أناسولكن،الموضوعلبهمفألناسةمامخسمور

بمدينةالجميلةالفنوتاكاديميةفيالرسمبدراسةانجدأ-ا!ا6كم!وافقد-الارأء-اناسهاما.ؤ!-مبموأضيعهم

!ردوأ13-سان!الال!إوبنطظنصنونختئذيتحررواولمالوانبخمعةخاائ

الفرنسية،الطنيراتبدراسةوانهثكالاكاديميةترك-18!اأبءدو!يه-انانس-بقيفقدذلكومع.الانطباعي

فهـالتكعيبية.الانطبطعية!إىا!وونرتلاز"م،الظحففيالمعددذإوحاتهخلال

اولانجز.بالمكسيكلمدارس1بعصفيالرسمبتدريسبدأ-ا21!خبرلمستوح!ع!-عو،.ألمتلانتجاكأوا،ل!انالللخاتارثا.الحقيمقة

ظهور.اسكوأ!مبياأطوالسابقةالتايرأتظهورءدهلمثمصكطمعرضطقيم!قيارىتمممضحسلمبلفل!موفانهاالطبعيالاسلوب%مأصالالواث

.(باريىمدرسة)الحمدلتةثرراتاكزفسصنءي(!--صتدونخطوهـ)فتطرفانذلكو+ع

المتحدةادولاياتادىسفرة-2691الرأرعةإوا!-حأم!وهيأاتةالث!الرر!ةعربةا.رك،بالوان

عكسيكوفيالجميلةالفنونمعهدفياستاذاع!ت-!291إبا!كلءلىندفيث!!هر"و!ت-صر!اءاز!ا.ان!جش-ئلااكي

المكسميك.فىالوطنيالمعووفيالفريسكرلومانجز-33!ا.رور!دمرقلم

.نيويوركفيدلتونمدرسةفياسناذاعين-9391ىت،!وبالا!ويىلىألاز-!ن-دوميه-ء-،بوهـ-ذ

المكسيكبينماوالسفرالتدريررث!تكل،اتنقل-8،!ا-4!الأثم!4وىن.الوسطىل!!قةءيارحلأكراثعل!ضور

الامريكية.المنحدةوالولاباتير!فىأعكل-رزؤأ)عافالكلاسيبهبة،ال!للمميهبالروحورض-جعبرحصث

اوروباالىسفره-!،91لمدورر-ةإت--وررااما.ذكرؤالمطيرضةالر!سرألمدارجهبعءإى

فينيىمعرضفياشتراكه-0591برز،ارد*روول-يةت!جيرمحاولاتبضعكاتنقد.باربى

رجاريى.-.الجميدذالفنونحسالوت-معارضىفياشتراكه-.5!اا!دوتوص-ثازجةنم!-ألازعةال!!تخدفشلى-فيدليث

ادنقارقبلمنتقريقه.بروكلفي-بوزأرديبايى"-وهروبمنهوأاشيحيروولى!روبات-فيهاتتوإونل

(،فيكوندرييو)و(يتونبراندريهلمو(؟أسوجات)الفرفينكع!،لم(لي-لىبرلمرا.سحتهسنعوحي!!ا-أزيال-ورحىدلمحيهليو

أورباذيالمكسيكيالفنمعوكأ!(فريسكأانجز-51!امط-اعذي،ءا!كرالرساص؟ت-ءصع31،مك،وفوعواير

بمعارخسوالماهمةبلاددفي(يسكالفر)اشجافيفيا-خمو-52!اهـ-!فيررؤيإ.!ررفغوت-ف!مل!ياىوزرأأرفهـرنالوررن

وامريكا.اوربافي

ساوباولوم!رف!فيمانيسميهمعد،شترلكالرسمجائزةنال-،هـ!ا:كدساتلصرزيارتيصلاتوذلكالرسامينبثلاانعرفاتليتسنىأ()ع

الاممىبتسبرغلمعرضالتانيةالجا"فىهنال-5591مناقشتخمافركمةليا.لاحمما،الماصثير6!ثةمعاصرفترةفيالمؤامهبئ

ببارور!(فرازصد!أصونلا)فيشخصبر!!معرفأنجاز-05891الرسمفنفيارائهمىاحول

وصممتحفمومكمىجمكيةاكلرليك!هذ"صا!ة!أحفعدةفيموزمحةامحمالهأتويشتملبباري!الوطنيةالمكتبةفيكمواوردوميهمعرضيزاللا)12

يوديجانيرووروبروكس!ومكاحفروما.-!!ببارالحدثالف!ت(!وركر!)والطبوعاتأفىتجةاالفنيةاللوحاتبعضءلمى

7!



دآفء!وناوك!ربر،ث!"أكمحواءوءأ،نلاأل!فتز!سؤكبلبست،،خلال-جر،فالت،المؤطورقأحىب"أزرأحبماىء)ىنيي،

!-كص!!الشيأتهارداانسمنجدص،حآ!!سثيو.حصر،از!3حبمهجع!-،وللمكض*اأحجطارذأور!ا.أف-از!ا،زمىإترلاتشرر

ينوخبل.نى،ناتم!ن!ب.نقشر؟جمه،الث!ور-*!5،،ذ!ممزأر-!،ووءإىأ"!از--،.-،،-خار!تص،-4!ر؟4هـتاتصكزىحىخاوصن.صص!

ت!األخدقيافهثذا("نى-زصةأتطراالناورملمررررأدأو،ءأتا.ألش!أ%-!اذا.أحطلاز،ء!و.أزوارلادأابىشسؤقالا
..لا....!ر.-وبهـيت

بمللي،لحلث-ورورأألم!وويأتا!االمتأر،زأك.ت-،؟ء-زرزبءورأله9ل!و.أ!.إ،ز،ور-،ءأززءكدؤيا-لآن،ال!*صرىأ!!اس،"ؤ-ءلمه:!تث!زورجن

أن--،ار-،وءجاليتللنفيأ)ضعبمرط-،،قأنهـوهثدا-ابرلت!ازي.--رز!لاكبأل-لمفىهحىثيهلأأذيأ!ورربر،إح!3-3لض-!وواأنعوالوأة

لمح!-وصء،الإ.ر!دأنت!--أو،6ط،وزيطازمه-ازيطوءببا!صحبردأ؟أحمش-؟ل-!!لطليغش!ورتلار-ىحتى؟وربألتا،،إدنأ"أ"أيفشأؤلا

.ىدنض(وحف.-تكأالأالاأص،لأدرء!كارتلأال-!؟أر!واودل!
..س.يرر-ورطوو--زر..-!..!

ر-4هـأ.،(الهنديأ(رزا)ي!ففإكس!يكياايودنه،لماوأؤاظإ،!-شرز؟إفيعاار-!اناأت.ال!امالررصلمولىيرعكأ-جعو!!كالر--ى

ص-زطلى3ءاى-متشوذازريألأهوخرإانسازيلجمحثطاو-،اا--أك.ا2رهـحمأؤاد.الاز-حات!وا-سطالمرسورو"

-ورية.الئحىاأ-ىرألايئصأالوويارو،مش،يركونل؟يق،نماؤوو!وأاوسخمطرورو،

أ!!ردضا5ص-لمىأزوىتزالطلاألإز-إز!ةأرزأ)سص،تل"ا؟3-3!--ط،زس-ش!ز-هـ:ءويرخئلو!فسو!أز"ذإكب!داما.فحسب
....و!ى

انطبيع!ها.رء-*ا/فيهـحنلراء)ىفهو.ألمنتىلآأطإبا!جامنرخر*-3از،ء.رر*بقفءأجعوألمهسطسيجلقفاوا)وزوطوريقفالحبالسط

ص-حعررحتق!!التحيعةفلار-ؤ!ا،ءحدءنى-أرء%إزونغلةمنالى،سثافيو!ئي)الخمش-جمكياية11-شأوراتصن.ام!ا"في

وألآ--تجمارر-إلمخف1،خأزلط3هزرأن:أعم،أ،ءؤيغد("ب،،ذلك3ةلح--ر9تشءر9(الزاويةفىثزرهمن5ء-ححي؟لشالفنسيا.ق

وأإ!!ا-!مة،،سشء9واة-مدذؤ-ألارهـ-ف؟وحش،ته!إبعثر.تءونيا-ءو+ا!4نت!5ءاصة!"حو:باستكلرأر

4س!حررأس!ءدلم/منصثر.إ-سم!،ذخأوأ.ؤب*عيأل!عبهـذاز،ءإصبر،والانسمانأنفسههوبظلادينامياتمار!انسانولكن

شاصتي،ومت؟زرا%--هـوكأأوأتىعوردذر!اق!تيةوأ!حم!اءأتانيم3تكممافحسبالداخ!)يينبوعهمنلاهتعبملحيسخمد

وأن؟بلاده!لىصفةمن!!وا!هـدذالاسا!توره!لالأ4أنذلك.العاموسحيهمنبل(-وخؤ،نأايذلكيفعل

يبدأ:غابياعالاسيظل(المادذاولجىلأء:دقي،ث/..*-؟-!"والالبانيةالحطوالملأمحبا4خلالسته-زجيةالبنترالملامح

بف،يهومكيماازرقليلومنهـمثرذفرنسي!مض،زلي-ا،،رر-ت،ل*:،ع.متألمةجاحظةانت-،صهعيونك،واصمترسم

اًلممراتوايالبمنازأطولكها.لهاص*!أنلارليا)يمنازلخلااط

غيابنوسيكو.ايكثيفةارالصطباتالمشقط!،قيؤ!اكيورا"لج!اية

ورلدربالإوتكلسط:بآجمعها"عوالمغيبورتوة-ولاز،6ألو

احدىفيباباريلمدينة!ثي؟291!امواصد.رزا!.رب-،،1ء!دئن+م-!ة!-رم..---7س.،-!-د-

الجميلةالفنونمعهددخل!391عاموفي.ا!سطىأالثهندصد(طعات+-لا-/

بالاشتراكذلكواتبع.بومبايفيالفبوتمد-سهالىانحهىلمنجبوركبى-7ع!"--07-"!.فيج-

صاءد-اسيةزمالةالغرنسيةالحهكومةمنحتهنمال!دفيمصارضعدةفيا+-.--أ--.+-.

الجميلةللفنولىمعهدفىدراشهليتم.هـ!اباريىالىاساسهاءلمى

واضادالبكمنوغيؤهافرفافيمعارضعدة!يبالا.ثرأكددأنمومنس-

جائزةناءلى56!اعامانهذكرهـهويجدروممل.لارافنسيصالونفي-و"-!:ط:!9

.بلرب!مدر!سةمنإقرانهب!تب،ذاعنمومن.النتد-"++.

اليهل:تنجميلتيلوا!جماعاتبههاا"ثركالتيالمعادكسأ(ب-لى؟ت".!-.+-لأا

.(لي!مبايفىالفن)جمعيةو،(الهند،يالننجمع!ية)نمنيأترك+ص

:7،!اعاملندنفيالمقام(الهنديالؤنمعرش)فين!جبهواقنهمكا-!؟-!-3-"2-

وكلكتلونجبوروبارودابدل!يبلادهفيعامةاخرىمعارضفيإثترك!كلل-"!-،+ت

فىصالوناتعدةفىوعرضزويلجائزةنا،ل52!اءأموفيهـ.الخ3خ،---؟.--!،--

،56!اعامزرويخوفيإ،55!عاميوركنيهوفب،باريممىكا-

ومعرض،57!اعامالامميالمعرض!دي!سبمعرضفيشارلونمئي

بالياباتطوكيوفي(اساهي)صرضفيخيراول.باريىفيالمستقن!ت-"+ا؟م

بة57!اعام.--س.---ت"-د-

ومتحف-جرينوبقمتحف-فهيلوحاتهت!سماكتيالمضاحفاما

هـحي!-ونجمبورفيئ-المركز!المتحف-ودرنافي-!ألحدالفن

انحماءجميعسهواةلوحا.نهبعصيمتلككط.وء-هـإكلاالهندفي-بارودا

أالمعرنحو!دليلمنمقتنسة)لمالعل15791..*.8مهبلميمن-لتن!م!ر9ازاءوجه:تامايو
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3س.س-لالا--.سءس-س+--!+ح!--؟لمحيم!!-.-ى--+،خ!جخض:طغ؟جس؟-!-؟.!ظلإ-س-ع

لأ3-*-:--*س-في:لا.تح!ء،،؟.!لإ؟ير-.؟م،سسءقي!قي--!-".كأ؟ب--د!فيلاخ.قي:-.ى

لا3*-سى-*،3!--.*لى"3،ل!ء!!،حمخؤ+ة-علابر!!-شتم.،ء--،-نر!؟:ج!ووفي"--"+قى،،لا-.سب-!ء-س؟-شل!

-.-؟+--لإبء.ير.لا،-.-ذح؟.-ى!لإ.زر"*ة.ص+)س-!-تن!.ع!ظ!يم-؟-!ة-ء-ير..س-نن؟

س.سسسقيءة--.دس-سلأ-دس.!،يزبرج!ؤح!؟!ح3-؟+-شل!3عس1!،؟س-.-.سف؟؟ش-ذقي3سءبكاتءتن!زر!ئر!لا!-!س-شن
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ء--يم-...-!-لأد-خى-.**..س--3--لا-.3مء،ء-3غ!--
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.--!-خىء--،مس-قي"خ*!!*ض.كاءادلم،!ترط"خ-؟؟ير-يرور!*في!ج!ء!ى!..*9لا+:--روسص
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ىب--ح!-يرير-ء7---ءط!دص*سس33-*!دلا-س!دنر-ء؟-ظ-.لا.-أ+د-د،لا.-في"لا--.-.3

س-.ع!خ!تنشجغ--3..-.:ل!ءس*!م؟حشث!ت-؟ع+.!!؟ع؟ثججحيرمحثع!-يمم.؟لا-ير!-..!بير!+-ء،.ء
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*ج!ممو!-!.--لا-؟:3ير!كى--كا.ع،ج---!ق..س.:*!-ص.د!لمح!!؟!خ!*في3-،س!-عكأ!-!صع.--علا-+روج!!
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في!تي!-سسس7س3كون!.---،لا-!لا3لا!--س-حجرءلي!-"خ-كا!لاكأنحهنينج!!-*قي:-!*ثم!-بر!غ!ئنبزش،قي-بر!حمزيرع+ف!خث!لالأء،!لأ!خ-جحجعبمخ
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5699لعامفنيسيامعرضمعروضاتمنوهي...قربربئررا

؟ضهممب؟نممميفممتجمتب-)-ينبوهبلمنجعمنمتة.منيبنهـلمط:برماد"ألتمولتيمحسهفءلاوقممنمفعور4ولمبشرصمبدلي"يفأراواللبمبلبمم!!اءءاىألمبالفهو

متنسازنبتهمو.لتببامههأنهممووم.فلمممنأءعظمولتمنهامبألمتأاأ-مس،زتبدوفممدهناومن.والاركألىالساءازاءالانسان

الفمهديألوعههتستعيفلاأنمأيو)كازسانيةإلامتممانههبفما.-إوب"اسمانيمماممإواقبنوا.احصرأءاوصعراءسماواته

لصتمنلوحاتهيبهممتنطويماوأمن.الإزسازممالتهعبفربلتتب---ورالتبميبب.للضهمراليفديممفالزاولتنهابهصنتمحصر

بسل.(رغبةأأو(جنونأأو(حب)عنيعبوماتواؤلاوان.أش!ولهأوالتعبير(لةعفو)ذلكاثناء

.(الكون!و!بالطبيعةالثورور)و(ألناسحب)رعكقمانحىوورميئاشبحاصقترباخلالهسيتحققءحيبا

لفانباأممممعبتمنتممتاًيبمتمباممنةلنايملأنهملممسمجببولتو،أكممألامب،زفيفالضزعنب(الانس!لماني-روبالتقتر)انتمتءوه

لديهيتميزأبالتعددأفالنتمعور.هوأضوهبمنا(حوحاور!ى-ستبلالازسمانارسمملانزعةهيلوحاتهفي.ننحصر

مهلممما"لاتنطويلاممبمتبفانأهممناهملممينفيببفمموتب،نيألاسمالوعيم

.(المبب)ا،مبأء1الحيبأهموممنم!المتسمهاهماءالنبنلوصمتة

مهبلظلمصاننطموهـكأيفءلمىسموباءلكارفلصوللهفة"لذعتوالقق!!ب!هولسع!ي):تفدميلأدابدار

(الببممماصب)بمامن!القهميمتب،تببمهأتتتهملاأبالهتمميببسمتمممممبلمف

لخدقحقملامولى.انساررذأرديأهىسميصال!ديع!حرفابباومهصاودط!ىحةألحىللى.صص5!ضثمالا

اًسماسافاق1151بممفممتممممم)لنبمتممبتمحكنمم!مببمم

نبأ.ر*التعىلحتتم

ءبربممس-،إقولي-ىايمماتهبهالتتبسمتر!-!متممعمم-ء!وهمممببايرنيأ*

.الاجيال*ثرصمبا!!اف
منليحثهال-،لي،زياكيتوايبد%!رزأ1(ت!الو)عدأوفبهبما

انسانمبهماممفممنبلبأمملممالتببمها"لصرهتالناممبمبنبلم

مندورعحم!الدكتور

المعاحرمالةقجدلدهـؤبانطلافلعبهـنقطةمعا!سفرفيرسام3151الحدلثالعرجمطألملأنتاجعنمعمقةنقدلةدرأسات

ص-سوعات)بعضوأ"تإخوا-حعإمؤلفهفىح!معثاذأكؤىقيمةاراءله..

.....ووالادباارمدمشاكلوعن

لرنا!دا/السحيتالذأثعمالرتغسر،أحلمعوعو.(حيرلكلالهواذ

...حديثاصلر

.(%!فيه

لم!!!



ألش-أكئر!!ح!-!ة!ا!ص-طةبوأأنجويإ-:،رأا؟ا،تتف!أ-ا!قى--6!أضأكمور--ءا1بزاشنر-5::أ-،".زور"-ص،صءإررر-تط6!تإرغبمعرا!ق"و

.إيلعيمطةقهـأ؟بم!-ت*رذؤظردس!ؤىدتكحنزأ!قيانحزفي!-دإخ"،ئ-لمىأ؟تذ-ثلا!!الاورز11ش!،صكرألمدالأليفذبلي-داذ!-واز"الا

أت-ورحمهـ!نأأخو-!.ز--اويعار-،تؤ*و!لرزول9،01!6-شوتإ4!-حأ:زكأم"ث-،اق-،7رر!ث،رر!!أ"ورط%-أ.!،"ريآ؟ل!نفئيت-حذوأكلهـذالظ

تح!-قاءأوحوادهـمزامنخماأفمطضمشاا+لمصمأهدلشوو،توب6في-سكأن!ليتو-:-برعاأر-،ناارمممازبءنص-طن؟و!موذ"لمطاطممازببخه

3آ*خ-....3آ!-أ!---أء((ا!!ركأ،ءت!،9-ق2ر.ؤسء-حز!--كورألثءرروووثش،طق!ططأحبلاز*حال! ء--:ج!ص-حاءر،*لسإرسنممصصتخلى،لأ*هشمح!إيارحىد!ح!رداوصنهـ.!..

ز--،زبا،لابصخهوذذوأ؟نألا0.(شبس!-ت.أو11أءن!فوي)زحودأأح-ت!ظ!د.ي!شش؟توتروحىو.حوء"!قى1صأووول-،6ا"هـا.أحى.أ!ميه)لا

.!كا.11أ.11آ019حىأ*آطم!سلمحىفيالش-!%-*أ،زطم،ةت!.قلم.كا،.--ةالخ!اء(اسالى!ا ليررومى-رر"اذوأاث?!هرلم.ررر"روااحرررىلم!"لكيي.د-../!-رولو.2.

(ز"اصزأ)/رالا(تهشهىهـالأ)،ج!بجع:!ضرأاقصلزإ*!نرحه*---حا(!حشأىأأ!!!ور---ر!أاص--ثأذء-أتا7زيسحيىإورندؤ-ا2!انش-؟ايير9)!وص،

طم.-س-+-*---الى*،إو*"س-كالأ.!.2شد.أحمإ36طاادلى*دأخيةوسسارا!4خلالطجم!ب!-،شعورا سدرر!.صص،لمل1.،

و-ياف-إنيشطءب!اجمم!ا-نالا!نمطءأراعلأيفىنف،واسهـات!!!-3-.وو!-أ3"وءهـويمأ؟وو-:فءاًزمطنيز!مألصيرقىالورمط

أئذيوودوأ"أقي!االم!!وجما!ور،ان؟الى*.وملاإنقزبرطفى!ااء*لىننخ!أ.)-كأءاقينجضتأء--ذاصى.ا"قتآطوص\،ولس!يذالمحىووو!خطوطه

الفنا+اللأئعفأقهش،ومنى.بدورهألى*ز-أنيالأ!يرمض-جض+!لىلي-3--ء!إ-3ء:-يزأئص؟ضبعدكيض!لأكأثال--؟ا-ةليورقفلت"هولىيالمف

أ"إمخهـومريصرفيسم3،هوبحسدددزحنإلذي(-،لمنيفيأنم!!ءر:!---درذر-،!أ-ي-،تبروال"!ا-فيألأ!زقيرؤياه"-!

كأنالق!صن*اتىلىالنمف(ازسانحة).المعاألأزمم!لماز0001لاء.نر..!.نر..ر..نر
......صرمطأحس---،رهسمأثداحم!!يررماله.ل!واإ،ءانولىدبورارو!اسرد

العشرين.لعذ3مناأألودأع)اطارفيزحص!دفميتمواض!جم!3لعنارلين

سصورءهـحىمنشام!رباريمصي!ازمحصحمرف!5وا،.ز-ضاهاء)"وس!1)فأكأ41واا.!!صديال".لأ.أاله)

الاءهـبعهإك!هياشكالاز!!خذال-يكلواضحجهخلال(الاا،"ا)

ط/شه!!منومحو"ايكايراوأ!)2591عامطوي!ف!ئيولد:اكيراكيخو)6(اف،ئيا!لامحو!1يلالأووهـ!-ةحعؤتوإو)للارور،ار+،روبرد

و-ءثإارطم!اننطرس،مبودق)صةلقليدبحوردسبمالرونتناقلت!،يصوالت!إداءوداص،.-و-:ةالدالضص؟)يةلي،لثرههـزطمليهـلصمه-يا

سعى!)الىاشتصأنبد!!رير،دراسأ-انهىاتاوبعد.نخىسدلنيرسام

.ا!!8،-أ3!!ل!تماوذتك،طوكيو!ى(أىصألىإأ!!كنىلمةأحم!!سا"ووخوات!لا--إ*.--ء.6--س-..-----ى-س-ء؟--!كأت+*-قي--ءس!-نجد".،د،
........---كا-؟--ير.ص--لأ--:.لا-بز..--3؟قي!!ظ!ت-سس؟.ء*بر!-بميم-ظ

.:يم-ة-فيلا-س-+،-لاة.؟-لا-7بز.،ءض؟ى-"يمس-.-س!كأ*"-،؟7-ف!!-يرء

"%دص:!باري!ة!دم53!أوفيبلاددفيم!اركرعدةفيأثحرككما-*--ء--؟خ--.لا--ع:،1برء+.-!-لإحبرس!-!ط!--!!؟؟في+-*9!*4--صت--:-تمل!!!+كأكا!جج!!ج!!!عبمص-*تيصنرس.لالأ-س

-.،ءءى"-؟-.----:خ-غ-دفي.-*لا-."-+ت-د!ظ)-،+،كاب!+برغ.يمد+ش-ظلا-تم!ض؟!*-ةس-جمزكأ!سغ--أخ!ك!ج!؟-!!-قي--خم!!!-؟-لاىيم"لا"ش.

ءس،-!-+...لى-.خ-م*-ب-ح----س-ب،،--ةل!*؟ء؟-كاحلا!ش!..ب:!؟!؟كأ!؟ة؟--لا!--؟ب--ح،6!!-.ى-ج!عثيم!علأ-!*!؟كالاة-!-+.ىكا

ال!-رأتمم!،د)فىلسملراسطارمحمما!-سحثهقئارحمعمرللاملائياسواله--!-"!؟ني"-؟61:.+-علإظج"!بجتر"لىؤخ"-قي-3؟تر-،--تظلإد+*خ،--!لا!9ل!ب؟قي!:+ج؟"نر!4-بنير،-لأ!ش-؟س-؟!6-+--س-.ءبم+خ!!،3.-زريريمس
......-.ر*-"غب7ع-في---خش-*،+"-3ءخ-؟عسطبزر!-4-فيءبرء-،+ب-"كا+-خ!-س-+!ء!؟ضيمء-تر3بم!في--.خمحتما؟6!جي.ء!يزبربر:س-لا.شيزء

ظ-؟خب----خ-*،ء-3؟ىمء؟--03.دخفيفي-لإ؟*اء3؟س.س"ير!:*ة-؟مذ؟ير!ء.نر+-ير+3*ث-!.!صيم،-لأء-!،أ*!بغخ!د:ح!-.ج

...ء....-سح---ب!!،خ--خء3!كاخر-ء-خ7ع!-!!،.-أ!---؟+قي!أيم!ش-،ير6-ير.يم-؟دءقي---لا-!ؤكأشبرم!!كأسخمكشنز-!-زركاخ+حكلستج-قئ-!-!س2!3-لا أ--هص!"اانحازاتهمواحلا.أ57!-أ؟د،؟.ل!تماررتسار(الصع-لمة--عء--؟-.ة--لأ---"-،.9لا---دس.ء.!لمس؟--لاء*ءأ*!-
....".7ء.-*-لأ-!-ب؟?!فى!ء-د3،؟--ت.يرص!رو7-3ط!س--نرلأ-!ء!-.-:!خ!*.-"ي!ض-بملمح!ير-؟؟كاشح!-ل!كا؟ئريم)خ؟-ء--..-عة

...-بة..---؟خفيد!-3خ%خ!ض؟د:"7--ء(ءختر3؟ء.!؟.-شت-..،مفي!بؤرزب--؟!-.-لانيغ!*ء!نر:خ!يختركأغ--"تم؟-!!!خخفي؟؟---!؟!!كأ-!!ير!ح!قيط!!.-3-*ة؟نن!*ظ-:ص.عة

بة.....-.--إ"!.ء"-ل!--صط--؟!.-جخش-+ع-!!خ؟!ت...6ءض-خ*-س---؟كأتنء3-!--ششض+!؟ح!جمحخمهتنىسص،----6-لا+ء-ش-3؟؟--!كأ! -حمام!!اإراا"!شىاصمعر)!ي)ث--رثا"هـا!،ضامله!و.ر!أوأ!-!!ى.9-..،!-.--*-؟-بر؟

.+--سس---(----كالأ-.-؟س--لاع-!--3+-.-*!في!تج!-ح!---ء؟--بر؟+!سءلأ---كا

.-ض-+-.-جد!:-خ.!!قييم!--!-ب؟.؟صخ--لأفي-"-6-:ء.!-كاد،..-ة!!!-خزكايم-!-طض.خ--

ا،ورور--ك!أى*الأسيكىأالرسمدرا!ة!ثو-حهءتنمفيواتأواشعوا؟-،--7?-؟-+ء/---ير؟!-7-3+ب!كا،3-خج-كا*زف--اخ؟خ-؟لأ-.--ء.:كا-"ج!ير!!د--؟؟.-ب*-.ك!---س--ير-ص.!يمش-"لا:ش
...-(.ء+بئ?؟-د،-لأم-3---أ!-،!-غ؟س-د!؟-:.--،-لي!صقي-؟3-ح-!عئجء،3صث!لىء3!!-؟طب-

..د!+-%،*:-..-ء-آ،3!-*+؟.-د؟ث-ش--ء!شتيملإحمأ!،غ.ء.-*2+*ع3-ء!بهى؟ء-!يهلح!ةقي!؟!!-حمغ+كا،.لإزرقي3ء

...؟---!س-----ص?=-"+-+،.ء"لا-ل!.ة3ء3!لح)---+-خ؟

.لا3----.-3!--،-ى-*؟"-يرضفيظلح-؟ختج--!؟--د-ظ!خ.-،-ص!-!!ع-"كاءمحكيهج!*!ير!كازوط--؟.ى؟سس

وء!-ألادلىللفقأ-*ارو-اقملماءض.البدإئىلي،أءناحص-طاءس"وتتصثثد!---.:.زر،-لالافي!ءخبت+(كاكأإ)-ف!.أ،--ت.!،*رةبن؟.؟خ!+برلمخ-س!كأ.،بسسضلأ!ء!ء!في-في؟خو.-طع،ك!!لا--فيلاةكأ-ء+تر

...!-...-،7*-لا----لأء/خ4لمد-خ+-س-!ء.خإ!-!-س-ص-آتلآ+بر؟ختجتنم--.خيرسكمفئقيء--جمتيتركا?-ءيمى!ث!ح!بر-نج-!-خخخ-ل!حكح!بكل!؟،يم!!+حمن!خعأ!ا!-!بر--:خقي-؟حثعة

حةءالمش،تم!روفططىلواسعا،طلمرعهوإقي5وأ،!كرإورتلىمبىلوو511-قبلماد---ءم3ءخ-3+-ى-؟+-؟+*"،لى3*!.-بمقيلأ*ير!-بن؟خير2!تر؟برنم؟إيمنن!-؟ير-+-.!؟؟!!هظءيخث!!ت-كنكؤير-برنجيم-فئجم!؟حير.!!..س-غح

المط.والاسلو!أمدائىاالإنسانىا!سضور!ر-،ه"ت1فىا"!رااذالافإى*.-فيتخس3في07-!.ظلاس..ذ؟لا3:ني

...-هـ!.-ت-...-----3-.!".-!يرش.-لا--!*9--خخى؟ةسع-بتجد!س-ء-.-

5-دان"بدف!(جرد41)القديمأجابانياللؤنوالعىقامطاملوع!"اص!+**-،لإ-ء-:---!-*؟-**ع-بز"-؟لابركا-ب-ة

...بر.المشالتم!زالشخ!لهراساءنماس---!زر6ظ-ب--م3لالأسصظ!برلاخ.كا---*9خ!د--

حىور.وصهـ....لأتر-كا-لإد-

--%،ءبس--ب،لآإ--في.طس-ة----"ش---؟د؟---3خ؟--س-مبرح(-؟؟!-؟-!!ذ-في!ظ-قيظح!-ء-+-؟3لا!س!خث!لىظ-قيعبئتش--سخ!-!!ل!!-في!س*-!6-أ-شكأتبر-ش-!

((لصادلاا))هـاعءصه.-ءلافي،؟:د،لاةع-سنر-!:؟ىإئم،إ+-د--سفيقي؟.3-"-!برقىء.صظقي!3؟.خ،ىء..*ج!--؟*-بريم-ش!%زرفي؟3-،لأغإلي-خملأنم؟؟3؟،ع:*.-!-ء.-بم-،!!:-س-!!-03
هـ.--،!ء!--.-.؟-6+خكاحركا--فئءلإكالاد--إ*.--.ا!كاء--ءةخ-3!ير،كا---خس-ط++،ير-ب-فيكاشبر،ورس؟!-ل!زربهيمكأحئزخ-صيم-*ددآد-س

ء-؟نر-دءلا-خلاأ-ح--،س?--س!،3ط--لالا/---!ث----كا++-يثير!ص،؟-!!سء+--كححح!

--:----.-+.-!-:د،ط--!،،-قى-!4ص،-.-.!3-.،*كاءنجت!بر.!ءصبتزر،حمذ؟نر-،ء-؟ت-!!ءيم-س-.بر--!.--ج.!!

فيخلى--ة؟لاقي-"!،*-؟:د-ول،خ!!*-ء.تىء?يي.---كا-ط--طنن"---ب.خ-ع.ب،-!لأ!،ب-.لا!:غ،-.!7؟!!كا-ضي-خ!لازر-!؟قئ،ءلأ+-،.*--؟س

.؟جس-ةة-+،!ء-ع--لا-1،-؟لى---"خ--،!ع-م!-خت-؟ح؟!بر-،+لا!غغولكا--*7يم!-.+

لموحرء!-ص----!-!ط!-!،-خد،-حخ؟الأة؟(!ترخلأكا-?--!ير-ظ".-----خ3--بلا-في!!ث،-4كا؟!ء!؟-لاء!ءاآبركا!!،دئي7?--!بر!برخ!يم+؟!سعط!حتىيمير،"،

ظ،ش؟؟-ء-ترى-!4-؟.كا-ح*ع:-لاخ.ذبشء--تر؟!-ذءس!-.--3كا".كاى3!*-ين؟يرة+كاؤ؟:آ!؟؟في.؟؟-خحا؟ير-!،شءبمج/-.-ج!يمويرءع-لإخ.----ء-!-ذدء؟ب-*-ض.

--ص----ححص--!،-س!-خ"-؟--"---د--اش-ى7-+.--؟(.-،-؟-ء---ظءسد-لا!ىسى،قي3ض?1بلم-ءجطءولحر-رزبرشلا-ب.جء-!؟ءم--لا،:

!--ءط،س-عء*ص-ل!ءة*-ا؟؟لأ،لاير*-----؟صلآخ.-ة-ع--!ث-""ء!،عشف!!!!لم.-كأخ،+لآ:ص--سء!سخ!-ب+فيرع-خ؟-؟بئر!!ظئي-.؟.:-ء

-!--س،،ش،لا!.-غ:-ءظ:..-+،-!3لات.ط؟---3-!ت+س-+.--،طف!؟-ك!-3!.!..ءلى!.!ل!آ!!.

ائآالستوعالثصجكلوصندهـو-صد"*ر+طاثدلاإ!م!ل"د-بربيزقينر!2---ج9إ-*؟ء-ء-،يز"ور-:قيبمطص--ل!.؟!!د-"ت-*خلأظ!-حشخ!قيدل!!!!تمنر؟!ص*؟خ-؟ة:!تهؤف!3!،"ءإخ--ءء!؟.لاخءج.بم--+برظ!!+--!،د:.
سءآ!عدءترء:7زر!،عة3--ءول-،ظ-؟/001،غ!!ط---رزعطر.،ء-،-!كأ--!قيإ،!-/!!كا!يرلأ؟ش!؟كا---؟-حتييه!!؟؟7ء--+ى؟!ءلىفئ-!-!*!ى!!ي.

،3ش:قيلا---+--.ش-"،،ء!تير؟3-يز4-----؟.3..3قيجكا؟؟-؟،أ؟"د--+؟-بملإ.!-ير،؟إختر:-!*!ء"فيفي9كأ"!حثطى؟-ل!--خ!تم--؟؟ةخ07.!!!

.لاىككل!ورإعل!أدألآصلف!إىوالاس!!اءإحش!ح،!؟!؟-،-*-في!زض!إ.ب-6.ع،لأبر!ئ+-!غ!!؟-؟!-!د-!ة!:.ش-فيإءلا--3لاجور،-لى!-د-!!!يمح!ش!لحء-كازرس؟صخد؟ح!-+!طء-!--!-ء.-.

...."-لآ.ير!-!؟--:!بشب،"،.-+)!-..كا:-ضبم؟ظة؟لإ،ء-؟!صجيم---ولءثخقي؟يم!--،!نرحمهض!كأس+كا+؟!لا5لال!!!-يرء-كا---!ى؟جش؟*-:-اخب-!!--كا

سلم!+.--،ل!!؟-كا+!!-كاقي-زر-،في-فيترقيس-كأر-يرخ!-ين+3-خع!ؤ-يرءفي*-قي-بنأخ+-كاننج!طغشئحغ!!،!غ-،نحخكنن!ء!!؟--؟*لا.

كلتإدندمحلدب*--*أ-؟ب--د"--؟7خ،لاا!--ا،.ع،--!.!!.!--!بخ-؟--!"?؟ب/لال!!-+!!-؟ب!!س+-كا!؟؟*--*+.!يمل!!اح- ،.هـ..ص!خ-خ--لاخإ،ض---.-لح--؟-ير؟+3-يم-ء!--!س-لحح!فلى.-ا،!+ع!-ص-ت-يرفيتر-ع-*ظ!عه!رخز-؟لني!خ!في!طخ!!!لصضج!!!؟ر-.،:-

:،ى--س!!ءدء-،خ4-خلأ---!+*شخ-صش--.-...-؟.ء!،!بم!ى-?نخ!ل!عي!؟-!،*-

.ءءع-*-يم-لى-ء*س"!بر.*-.؟ش؟!-عءلإ-طتن!7ى-
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