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 اٌسش٠بٌــ١ٗ ثبسُ اٌّؼشٚفخ اٌفٓ ِذسسخ فىشح ِؤسس س١ٙبفش، ج١ّس طذ٠مٟ إٌٝ ِؤخشا أرذذس وٕذ ٌمذ

 ٔفسـٟ ٚجذد لذ إٕٟٔ إال ، اٌفٓ ِٓ إٌٛع ثٙزا اٌّٙز١ّٓ اٌٙٛاح أدذ فمؾ إٟٔٔ ِٓ اٌشغُ ٚػٍٝ . اٌجّب٠ش٠خ

 أْ ػ١ٍــــٕب ً٘. ٠جت إؽالق أسُ اٌفٓ ػ١ٍٗ ال ِٚب ،"اٌفٓ "ػ١ٍٗ ٔطٍك أْ ٠ّىٓ ِب دٛي ٚأوضش أوضش أفىش

 اٌفٓ أســـــُ ٚإؽالق ػشٛائٟ شئ أٞ إٔشبء ٚ اٌذبػش اٌٛلذ فٟ األشخبص ِٓ اٌىض١ش ٠فؼً وّب ٔزخ١ً،

 ؟"فٓ " اػزجبسٖ ٠ّىٓ ٌّب ػٕبطش أٚ رٛج١ٙ١خ، ِجبدئ أٚ لٛاػذ أٞ ٕ٘بن ً٘ ػ١ٍٗ؟

". فٕبْ "ٌّظــــطٍخ دبجخ ٕ٘بن ٠ــــىْٛ ٌٓ وزٌه، ٠ىٓ ٌُ أٔٗ ٌٛ. ٔؼُ ٠ىْٛ أْ ٠جت اٌجٛاة أْ أػزمذ 

 د١ش رؼذ٠ٍٙب، أٚ إػبفزــٙب، فٟ ثبٌذش٠ٗ أشؼش ٚاٌزٟ اٌّٛػٛع، ٘زا دٛي األفىبس ثؼغ فمؾ ٠ٍٟ ٚف١ّب 

 اٌزٟ األش١بء رٍه وً أروش أْ دبٌٚذ ٌمذ. اٌّٛػٛع ٘زا دٛي األٌٚٝ ِٙذ٘ب ِشادً فٟ أفىبسٞ رضاي ال

 .اٌؼٕـــــبطش ِٓ لبئّزٟ ٚ٘ب ٟ٘. األش١بء ٘زٖ ث١ٓ اٌّشزشن ِب ٔفسٟ سؤاي صُ اٌفٓ، ِٓ أػزجبس٘ب ٠ّىٕٕٟ
 ػٍٝ ٚجذد اٌزٟ اٌشسِٛبد. اٌؼـبٌُ فٟ ِشٖ ألٚي ظٙٛسٖ ِٕز اٌجششٞ اٌجٕس ِغ وبْ ،الدين مثل الفن،

 اإلٔســبْ ٚػـــٟ  سسّـــــٙب اٌزٟ اٌظٛسح شىٍزٙب اٌزٟ  اٌمٛح ػٍٝ رشٙذ أٚسٚثب أٔذبء ج١ّغ فٟ اٌىٙٛف

 اٌجذائٟ اإلٔسبْ أْ ٔؼٍُ سٛف إٌّس١خ، ٌألدالَ اٌشائغ اٌٛصبئمٟ ف١شٔش١٘شرسٛؽ وٙف شب٘ذٔب إرا. اٌجذائٟ

 .اٌىٙٛف أػّبق فٟ ثبٌذاخً اٌظالَ، فٟ وٙفٗ ٌٛدبد طٕغ لذ

 
 

 ذلن؟ ٌفعل كان لماذا.نرى أن علٌنا السهل من ٌكن ألم
 ضوء طرٌــك بعض اإلناره التً ٌوفــــــرها عن الصور خلك فً الجهد وٌبذل الولت ٌمضً هو لماذا 

 ما رفاله؟ أنظـــار عن بعٌدا الحجرٌة، الجدران وعلى شدٌد البروده، وكل ذلن ٌحدث فً طمس المشعل
 وتفكٌره؟ عمله تحرن التً المجهوله المشاعر ما ذلن، وراء الحمٌمً السر

 
 

 الحاجة إلى خلق النظام
 

 ِٓ شـــــئ ِٕظُ ٌخــــٍك ِ٘ٛذبٌٚخ اٌفٓ. ٌٍفٓ رؼش٠فٕب فٟ األٚي اٌؼٕظش إٌٝ ٠أخزٔب أػزمذ، وّب اٌجٛاة

 فٟ ٚاالػطشاة ٚاٌفٛػــــــٝ ٚاٌؼٕف ٌٍؼبؽفخ سِضٞ رظ٠ٛش ٚرّض١ً إجشاء فٟ اٌشغجخ فٙٛ. اٌفٛػٝ

 .اٌؼبٌُ

 
 اٌزمٍجبد ، اٌظـــــؼجٗ ثبألجـــــــٛاء اٌجش٠خ، ثبٌذ١ٛأبد جبٔت وً ِٓ دائّب ِذبؽب اٌمذ٠ُ اإلٔسبْ وبْ ٌمذ

 فٍمذ .رٌه فؼً ػ١ٍٗ ٠جــــت وبْ ألٔٗ ٌٍفٓ إرجٗ ٌمذ. ٚاٌّٛد ٌٍذ١بح اٌّشػجخ ٚاألسشاس اٌٛف١بد، إٌّبخ١خ،

 ِذفـٛػب وبْ ٌمذ ثظشادخ،. رٌه ٠فؼً ٌُ ارا ٌٗ ٠زؼشع اٌزٞ االس٘بة ٘زا وً ِٓ ثبٌجْٕٛ س١ظبة وبْ

 ال . وٙــــفٗ داخً اٌٍٛدبد ٘زٖ وً إٔشبئٗ ٚساء اٌسجت ٘ٛ ٚ٘زا. ا١ٌَٛ اٌفٕب١ٔٓ ٠ّزٍىٙب اٌزٟ اٌذٚافغ ثٕفس

 وً رظ٠ٛش ٠ش٠ذ وبْ فمذ. اٌٍــــٛدبد ٘زٖ أجـــــً ِٓ اٌزظف١ــــك رٍمــــــــٝ لذ وبْ إرا ِب ٌٗ ثبٌٕسجخ ٠ُٙ
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 فٟ ؽش٠مزٗ ٘زٖ وبٔذ فمذ. األثذ إٌٝ ٌزجمٝ طٛس إٌٝ ٚرذ٠ٍٛٙب دٌٛٗ، ٠شا٘ب اٌزٟ اٌجش٠خ اٌذ١ٛأبد ٘زٖ

 .اِزالوُٙ

 
 
 

 ٚثبسٍخ، ٔج١ٍخ ِشبس٠ـــغ رٍـه وبٔذ. دٌٛٗ ِىــبْ وً فٟ اٌفٛػٝ ػٍٝ إٌظبَ ٌفشع ؽش٠مٗ ٘ٛ ٘زا وبْ

. اٌشجً شٙٛاد أػّك ِٓ ٌٚذد

 خطــــ١خ رظب١ُِ راد رىـــْٛ أْ ٠جت اٌفٓ ِٓ لطؼخ وً أْ ألظذ ال أٔب " ٔظبَ " ألٛي ػٕذِب أٔٗ الدع

 أْ ٠جت اٌفٕٟ اٌؼًّ أْ ٘ٛ أػ١ٕٗ ِب. فّٟٙ الرس١ئٛا. اٌّؼشٚفٗ اٌزظ١ُّ ِزطٍجبد ٌجؼغ ِٚطبثمخ ٌط١فخ

 اٌجششٞ اٌؼمً ِذبٌٚخ ٘ٛ اٌفٓ. اإلثذاع ٌٍفٕبْ سٚح ِٕٙجٗ أٚ ٚاٌزشر١ت، ٌٍزٕظ١ُ اٌّذبٚالد ثؼغ ٠جسذ

. ِفَٙٛ غ١ش شئ ِٓ ِفَٙٛ شئ خٍك ػ١ٍّخ اٌزؼش٠ف، ثذىُ ٚ٘ٛ،. شٟء ال ِٓ شٟء ٌخٍك

 
 

 تعبيرعن الروحال
 

 ٌٛدـــبد. اٌؼبٌُ فٟ األساء ٌجؼغ ثظشٞ رؼج١ش ٠ّضً أْ وّب ٠جت. اٌشٚح ثؼغ ٠جسذ أْ ٠جت فٓ وً

وّب رّضً األ٘شاِبد ل١ّخ  ل١ّخ آخشٜ؛ اٌجبسص١ْٕٛ وّب ٠ّضً ِؼجذ .ٚادذح سٚد١خ ل١ّخ رجسذ السىٛ وٙف

 .جشا ٍُٚ٘ رٌه إٌٝ ِٚب ؛  ل١ّخ آخشٜ آ٠ب طٛف١بوًّ ٠ّضً ِزذف  آخشٜ؛

  .اٌفٓ ِٓ آخش أٞ ٔٛع أٚ ٚاألدة، ٚاٌفخبس، ٌٍٛدبد، اٌّمبسٔبد ِٓ إٌٛع ٔفس ٠فؼً أْ ٌٍّشء ٠ّىٓوّب 

 اٌّشوــــضح، اٌخالطخ رمش٠جب ٠ّضً، أْ ٠جت اٌفٓ. رزغ١ش ٚاٌضمبفبد اٌذؼبساد ألْ اٌف١ٕخ األسب١ٌت رزغ١ش

 .ٍِّٚـــٛسٗ ٚاػذٗ، رىْٛ أْ ٠ّىٓ اٌشٚح ٘زٖ. اٌؼظش ٚرزخًٍ ثشٚاط وج١ش رذظٝ اٌزٟ اٌفٍسفخ جٛ٘ش

. سٚده ٠غسً ثٗ رشؼش أْ ٠ّىٕه. داخٍه ِٓ ٠ٕجغ ثٗ رشؼش أْ ٠ّىٕه اٌشسُ، أٚ إٌذذ أِبَ رمف ػٕذِب

  .ثٗ فمؾ رشؼش أْ ٠ّىٕه األلً ػٍٝ أٚ
 

 ج١ّال ٠ؼزجش ِب وً ٌٚىٓ. آخش إٌٝ ِىــــبْ ِٚٓ ٢خش، ٚلذ ِٓ ٠خزٍف لذ ٌذ٠ٕب" اٌجّبي"ِفَٙٛ وّب إْ

 .األشـــــ١بء ٘زٖ دْٚ ٠زٛاجذ أْ ٠ّـــىٓ ٚال ٚاٌشٚح، إٌظبَ ٔزبط ٘ٛ اٌجّبي. ٚاٌشٚح إٌظبَ دائّب ٠ّزٍه

 
 

 والطراز الشكل، اللون، استخدام
 

 شئ لدٌنا ٌكون لن األشٌاء، هذه دون من. والطراز والشكل، اللون من تستفٌد أن ٌجب البصرٌة الفنون
 الطبٌعة: الفن خلك علٌه ٌجب فاإلنسان. اإلنسان صنع من لٌس شًء سوف ٌكون لدٌنا فمط. إلٌه للنظر

 العظٌم األخـــدود بتـــــسمٌة لمنا إذا مخطئٌن نحن ولكن جمٌلة، تكون أن بالتأكٌد وٌمكن الطبٌعة، هً
 اإلبداع ٌد تمســـها لم التً فالمســـــــائل. الماء كوب أو الكبٌرة، الشجرة وال. كذلن لٌس فهو". بالفن"

 .ألل وال أكثر ال ، مسائل مجرد تسمى تزال ال اإلنسانً
 

 اإلخالص إلى الحاجة
 

اٌشخض اٌّسئٛي  ٠ىْٛ أْ ٠جت .٠فؼٍٗ ِب فٟ ٠ؼزمذ أْ اٌّجذع فؼٍٝ. طبدق جٙذ ِٓ اٌفٓ ٠أرٟ أْ ٠جت

 ٠ٚؼط١ٙب أػّبٌٗ، داخً اٌؼظش سٚح ٠ؼغ أْ اٌفٕبْ فؼٍٝ. أػالٖ ِٕبلشزٗ رُ وّب اٌؼظش، ػٓ ٔمً سٚح

 اٌذــشة ثؼذ اٌجٛة صمبفخ أْ دمب ٠ؼزمذاْ ثٌٛٛن ٚجبوسْٛ ٚاس٘ٛي أٔذٞ. ٚاٌظٛد اٌالصِخ اٌزؼج١شاد

 ثشىً ٘زٖ اٌضـــــمبفٗ ػٓ اٌزؼج١ش ؽشق ٚجذٚا فمذ. اٌّجزّغ فٟ جٛ٘ش٠خ ثزغ١١شاد لبِذ اٌضب١ٔخ اٌؼب١ٌّخ

 ٌزمذ٠ُ ِذبٚالرٗ وً رجٛء ٚسٛف. ثزٌه ٔشؼش فسٛف سبخش، أزٙبصٞ شخض" اٌفٕبْ "وبْ فبرا. ِّزبص

 أػّــــبٌٗ ٌٚىٓ اٌّؼذْ، ِٓ اٌف١ٕخ اٌىزً ثؼغ طٕبػخ ػٍٝ لبدسا ٠ىْٛ سٛف فشثّب. ثبٌفشً فٕٟ شىً

 .طذلٙب ِذٜ إخزجبس ػٕذ رفشً فسٛف ٌٚزٌه. طذ١ذٗ ػٛاثؾ ألٞ رخؼغ ٌٚٓ. طبدلٗ رىْٛ ٌٓ اٌف١ٕٗ



 
 

 والعمل جهد بذل إلى الحاجة
 
 

 المنضـــده على المتواجد التلفاز جهاز إلى ٌنظر أن الشخص على ٌجب فال. الفن إلنتاج الجهد بعض بذل ٌجب
 .إلنشاؤه كبٌر جهد أي بذل ٌتم فلم. علٌه فن أسم وإطالق

 حتى ٌـــكون الحلبة، فً مالكم مثل ٌكون فالفنان،. العملً والمجهود والنضال، العمل، نتاج الفن ٌكون أن ٌجب
 .جوهرٌة بشكل نابع من داخله بطرٌمة الجهد من الكثٌر ببذل ٌموم شخص
 عملٌــــــة تتضمن اإلبداعٌة فالعملٌة. حٌاة لدٌنا ٌكون ولن فن، أي لدٌنا ٌكون لن صراع، وبدون جهد، وبدون
 خزفٌة أوان إلى الطٌن ٌحول الذي الفخار صانع ٌفعل كما تماما ، الروح وجود إلى ٌفتمر الذي الجماد، تشكٌل
  .بالنهاٌة رائعة

 
 

 يســـمى أن يمكن ما إلى تلخيص أضع اآلن دعوني لذا. أراها كما الفنية، العناصر هي هذه فان لذلك
 :يكون أن يجب فهو الفن،

 
 

 تعرٌفه لمنا كما ، النظام ٌمتلن -1

 الروح ٌمتلن -2

 والطراز والشكل، اللون ٌستخدم- 3

 صادلا ٌكون أن ٌجب - 4

 وعمال كبٌرا جهدا ٌتطلب -5

 
 فً تتواجد أن ٌجب العناصر فهذه. فن لدٌنا ٌكون فلن نمص، من تعانً الخمسة العناصر هذه من أي كانت إذا

 فً الموضـــــوع هذا حول أفكاري هً هذه. الفن لدٌنا ٌكون فلن منهم، عنصر أي ٌتواجد لم وإذا. الولت نفس
.  الحالً الولت
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