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ةايحلا

نسح حالص – ياﻩال>

ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﻓﺎن 100أﻧﺠﺰت اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻟﻮس ﺑﻮﺗﻤﺎن ﻣﻌﺮﺿﻬﺎ اﻟﺮﻗﻢ >--
ﺑﻜﺘﺎب ﻓﺨﻢ ﺿﻢ ﻋﺪدًا ﻣﻦ ﺻﻮر ﻟﻮﺣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﻤﺎدة هﺎﻳﻨﺨﻦ ﻓﻲ ﻻهﺎي وﻣﺼﺤﻮﺑًﺎ
يدنلوﻩ نارعاش امﻩبتك نيتداﻩشو ةفلتخم لحارم نم ليتسابلا
.ضرعملا يحو نم ةيرعش صوصن عم يقارعو
اﻟﺸﻬﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻴﺎر ﺑﺨﺎرس ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻷﺻﻞ اﻷول ﻟﻜﻞ ﺷﻲء،
لب ،ةايحلا يﻓﻴﺴﺘﺮﺳﻞ ﻓﻲ ﺳﺮد ﻗﺼﺼﻲ ﻧﻘﺪي ﻣﺒﻴﻨ ًﺎ أهﻤﻴﺔ وﺟﻮد اﻟﻤﺒﺪع ف
.ةنكمم اﻩلعجو ةايحلا ليمجتل ﻩدوجو ةرورض
ءارﺁب ةلمحم نيمألا دمحم يقارعلا رعاشلا اﻩبتك ةيناثلا ةداﻩشلاو
عادبإلا ةرﻩاظ لوانتي يذلا يبرغلا ركفلاب ةنيعتسم ةيدقن
مدقي امل ةيزمرلا ةميقلا يف ركفتلا قيرط نع ةيلامجلا ةجلاعملاو
ةحسفلا كلت وﻩف ةداﻩشلا ةباتكل ﻩثحتسا يذلا عفادلا امأ .رعشلا
عقاولا ناك اذإو .ةعيبطلا رصانع لمأتل ىفنملا اﻩرفوي يتلا
نود لاح دق نييقارعلا ءارعشلا نم ريبك ددع ﻩشاع يذلا يوسأملا
.لصاوتلل ةصرف دعي ىفنملا نإف يرعشلا مﻩصن حاتفنا
وﺣﻴﺎة اﻟﺤﻴﻮان ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺧﺎص ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ةعيبطلاب يفتحي يذلا ضرعملا نم ةاحوتسملا ةيرعشلا صوصنلا امأ
.ﻣﻜﺜﻔﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻨﺎﺗﺊ واﻟﺒﺮﻗﻲ أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻓﻲ رﺻﺪ ﻣﻨﺎخ اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺪت ﻟﻠﻮهﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻣﺄﻟﻮﻓﺔ
ءافتحا عم ناسنإلا يفتخي ثيحب ةعيبطلا ىلإ زاحنت يﻩو ليتسابلا ةدامب تذفن ضرعملا تاحول
نإ لوقت نأ ديرت ةنانفلا نأك .ةيمويلا انتايح يف اﻩارن يتلا رويطلاو لقحلا ناويح ،ناويحلاب صاخ
ىقبي الف غارفلا ىلإ ةياﻩنلا يف اندوقت يتلا ةصاخلا اننوؤشب انكامﻩنا ببسب يفتخت ةعيبطلا
ﻩرش ببسب اﻩتراكب تدقف ةعيبط جاتنإ ديعت يتلا تاناويحلاو ةعيبطلا وﻩ يذلا لوألا ءدبلا ريغ
.ﻩتينانأو ناسنإلا
نكل .ملاعملا ةحضاو ريغ ةيرب يف ديحو رامحل ىتح وأ نافرخ وأ لويخل تاﻩيرتروب ةنانفلا مسرت
رنروت ميلو يناطيربلا نانفلا لامعأب ةرشابم ركذت يتلا تاحوللا تايفلخ ضرعملا يف ريثملا
.راثدنالل اﻩقيرط يف وأ ةمداق ةايح حمالم ةداعلا يف اﻩفلخ يفخت يتلا ةيبابضلا ةيعابطنالا
يف نامتوب سول ةنانفلا اﻩديكأت يلا ىعست يتلا ةيلامجلاو ةيركفلا ةميقلا دكؤن نأ عيطتسن الو
نأ دقتعن انلعجي امم يغاطلا وﻩ رنروت نانفلا ريثأت نأ حضاولا نكل ؟ينقت مأ يركف وﻩ لﻩ .اذﻩ اﻩرايتخا
ةعيبطلاب ةقالعلا تاذ ةدرابلا ناولألا لامعتسا يف ةشﻩدملا ةينقتلا ببسب ،تحب يلامج اﻩرايخ
.ةيبوروألا
اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻮﺣﻴﺪ أو اﻷﺑﺮز ﺑﻴﻦ أﻋﻤﺎل ﺑﻮﺗﻤﺎن وﺗﻮرﻧﺮ أن اﻷوﻟﻰ ﺗﻘﺪم اﻟﺒﻮرﺗﺮﻳﻪ وﺗﻤﻨﺤﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺟﺰءًا
ﻼ ﻟﻠﻌﻤﻞ أو ﻹﻇﻬﺎر ﺻﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﺠﺪ اﻟﻌﻜﺲ ﻋﻨﺪ ﺗﻮرﻧﺮ اﻟﺬي ﻳﺆآﺪ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز اﻟﻤﺸﻬﺪ آﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ أو ﻣﻨﺎخ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻣﻜﻤ ً

ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻮﺗﻤﺎن أﻟﻮاﻧﺎ ﻧﻈﻴﻔﺔ ،وﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣﺎ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻷﻟﻮان اﻟﻬﺎرﻣﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﻤﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ةعيبطلا مسرت اﻩنأ ناولألا ةعيبط نم حضاولاو .ﺗﻐﻴﺮ ﺟﺰﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎخ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺒﺪﺋﻴًﺎ ربع دحاولا نوللا ةعيبط يف
تدب نإو ةراح ناولأ مادختسا اﻩتلواحم مغر ىلع ،ريغتي ال سراق درب يف ودبت يتلا ةدماكلا اﻩناولأ يف
.ةياغلل ةليلق
صرحت يﻩو ،ليتسابلا ةدام ةينقت ىلع نولمعي نيذلا نييدنلوﻩلا نينانفلا زربأ نم ةدحاو نامتوب
.ةيلحملا اﻩتئيب لكاشم نع ةربعم اﻩلامعأ نوكت نأ ىلع
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