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هناك ﮲ڡرق ما ﮳ٮٮ﮵ن أن ٮ﮵رى المرء صورٮ﮴ه و﮳ٮٮ﮵ن أن ٮ﮵رى ﮲ٮ﮲ڡسه. ذلك ال﮲ڡرق ٮ﮵مكن ٮ﮴﮳ٮٮ﮵نه ﮲ڡ﮵ى ما
﮳ٮٮ﮵ن الصورة ال﮲ڡوٮ﮴و﮲عرا﮲ڡٮ﮵ة واللوحة المرسومة. األولى ﮴ٮ﮲طهر﮲ٮا كما ﮲ٮ﮳ٮدو وا﮴ڡعٮ﮵ا، أما الثا﮲ٮٮ﮵ة

﮲ڡإ﮲ٮها ٮ﮴﮲ڡصح عّما ﮲ٮ﮲ح﮲ڡٮ﮵ه و﮲ٮعت﮳ٮره ﮳حزءا من أسرار﮲ٮا الد﮲ڡٮ﮵نة.

لن ٮ﮵كون الش﮳ٮه مشكلة ٮ﮳النس﮳ٮة إلى الرسام الح﮴ڡٮ﮵﮴ڡ﮵ى الذي ٮ﮵﮳ٮحث عن موا﮴ڡع األلم والمسّرة
﮳ٮحثا عن ال﮴ڡوة التع﮳ٮٮ﮵رٮ﮵ة الاكمنة ﮲ڡ﮵ى الو﮳حه. إن رسمك المصري ﮳حورج ﮳ٮه﮳حوري وهو ﮲عال﮳ٮا
ما ٮ﮵﮲ڡعل ﮲ڡ﮵ى كل ماكن ٮ﮵صل إلٮ﮵ه مع َمن ٮ﮵لت﮴ڡٮ﮵ه وٮ﮵ح﮳ٮه، ﮲ڡال ٮ﮵هّمك سوى أن ٮ﮴رى ﮲ڡ﮵ى اللوحة

ما رآه ال﮲ڡنان المصري.

سترى شٮ﮵ئا من حز﮲ٮه وع﮳ٮثه ﮲عٮ﮵ر أ﮲ٮك ست﮲ڡا﮳حأ ﮲ڡ﮵ى ما ﮳ٮعد ﮳ٮما ال ٮ﮴عر﮲ڡه عن ﮲ٮ﮲ڡسك. ل﮴ڡد
ا﮲حتط﮲ڡك ﮳ٮه﮳حوري ﮲ڡ﮵ى لح﮲طة إلهام من صمت حواسك والت﮴ڡط ال﮲حٮ﮵ط الذي ٮ﮵صل إلى

﮲حزا﮲ٮة ط﮲ڡولتك.

أ﮲ٮت لن ٮ﮴عود أ﮲ٮت ﮳ٮعد ٮ﮴لك المحاولة. كلما ﮲ٮ﮲طرت إلى ٮ﮴لك الرسمة ٮ﮵﮲حٮ﮵ّل إل﮵ٮك أ﮲ٮك ٮ﮴﮲ڡتح
د﮲ڡاٮ﮴ر سرٮ﮵ة. ٮ﮴لك الد﮲ڡاٮ﮴ر اليت كت﮳ٮت ﮲ڡٮ﮵ها أسرارك.

الرسم ٮ﮵﮲ڡعل ذلك ﮳ٮ﮴ڡوة الرسام الذي ٮ﮵رى ﮳ٮطرٮ﮵﮴ڡة م﮲حتل﮲ڡة كما لو أ﮲ٮه ٮ﮵متلك ﮴ڡوة سحرٮ﮵ة.
إن رسم الرسام ش﮳حرة ﮲ڡإ﮲ٮها إن لم ﮴ٮ﮲حتلف عن صورٮ﮴ها الوا﮴ڡعٮ﮵ة، ﮲ڡإن ذلك الش﮲حص ل﮵ٮس
رساما ح﮴ڡٮ﮵﮴ڡٮ﮵ا. لم ٮ﮵ُ﮲حلق الرسام لك﮵ى ٮ﮵عٮ﮵د﮲ٮا إلى الوا﮴ڡع ﮳ٮل لك﮵ى ٮ﮵حّلق ﮳ٮنا ﮳ٮعٮ﮵دا عن ذلك

الوا﮴ڡع. الوا﮴ڡع الذي ﮲ٮعت﮴ڡد ﮲ڡٮ﮵ه أن صورتنا ﮲ڡ﮵ى المرآة ه﮵ى كل ما ٮ﮵راه اآل﮲حرون منا. ذلك ل﮵ٮس
صحٮ﮵حا. ﮲ڡاآل﮲حرون ٮ﮵رون مشاعر﮲ٮا أكثر مّما ﮲ٮ﮲طن.

أما ٮ﮳النس﮳ٮة إلى الرسام ﮲ڡإ﮲ٮه حٮ﮵ن ٮ﮵ن﮲طر إلى و﮳حهه ﮲ڡ﮵ى المرآة ﮲ڡإ﮲ٮه ٮ﮵رى آ﮲حر ٮ﮵ش﮳ٮهه. ذلك
اآل﮲حر الذي ٮ﮵﮴ڡٮ﮵م ﮲ڡ﮵ى أعما﮴ڡه وٮ﮵ن﮲ڡعل ﮳ٮما ٮ﮵ُ﮲ح﮲ڡٮ﮵ه. ذلك ما ٮ﮵ت﮳حّىل ﮲ڡ﮵ى الصور الش﮲حصٮ﮵ة اليت

رسمها ﮲ڡنسنت ﮲ڡان ﮲عوخ ﮲ڡ﮵ى سنواٮ﮴ه األ﮲حٮ﮵رة.

وهو ما آهل ٮ﮴لك الصور ألن ﮴ٮحتل ماك﮲ٮا ٮ﮳ارزا ﮳ٮٮ﮵ن الروأٮع ال﮲ڡنٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى المتاحف العالمٮ﮵ة.
﮳ٮح﮳حة و﮳حهه رسم ﮲ڡنسنت العالم كما عاشه وعر﮲ڡه. وهو عالم ٮ﮵توّزع ﮳ٮٮ﮵ن الحزن والش﮴ڡاء

والتمّرد والم﮴ڡاومة.


