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درلص!لصبرلومم مبمغ

للرسمبغدادمعرضالافيالشهرمنتصففالمنصوربنادياقيم

والاجانب.العراقييناناجمنفنيةقطعة!؟افمالذي،والنحت

لليواةعديدذومدارسمختلفةفنيةاتجلهلتعنالمعروكاتش!وزك!

الفنيالفرعاوالجميلةالفنوتمعهدمنسواء،والطالباتوالطلاب

اررار.-رحارجفىالفنطلاباو،والعلومالادابكليةأوعاليةالمكةافى

.لمذكورةلا!لماتوأ

محاولة(الشيخليلاسصاعيلأاتالسنةهذهمعرفرئلاحظنهاوقد

خلفيةفىاستهعملانهود!إراحة(11لوحتهفىوخحهوحاةحورهفىجديدة

للسنةاستعملهلاإتينفسهاالطبيعيةالمخاكرا،خرنطالجديدةموافحيعه

ةمعرودموافميعهواكحبحتأالقهى)وأالقريةكمقهىأالمافمية

خطوهـخلهورمعمبسطةالوانااستععلبةلميلة3والنروأمرأتهءالاعرابه!)

يعيد:ثمتارةالمنئوريعدمانه7.اإحخطيغببمدانرهاوتهركباصيةسدناح

الئلويستعممل(كللمفثى)(المقهىكسلنع)تارهفيجسم،ا،خرنطالمردف

ر،لواتالعدلكتفه!لىيحملالذيايالاعرابيويب!يرجعنبموأإخياء

برلما.نهمفىألاعراتفيمكرر.وهدوءبساطةبثلوحيراءرحصاححية

والعقالالكوفيةايالرأسطلبلسثماليسارءلمىواخرنطالش!تءلمىمره

،اشجلرقويةىاإواتالفخحاءفىيلعببينما.،للزبونأخاكيأاطواتوا

للاشخلى!الغامقةالالواتاووالظلالوالهدوءالركودكدوالوانهالخريف

حسط!ارقمكزوجاتأقيوةالوانهويخئغريرجعتبم.والق!والكات

بهتالاعرابىيشمصاغوفىالرأةملابسطفىفعالادوراالنابمالابيتبةطيش!ب

ألقانيالاحمراللوتمعتتجاوتالسالحالكةواإ-وداءأجنهيةأالالوات

الاعرا%سعياةيظغرلكيالرساحسيالاوتيبدوالىلمون!توب!ت،إرر-اف

التجارببعخرفيحاولالهمةاالرا-قى)قط!4فىاما.والبسيطههإخادتةا

نهايأو-ت!النركايلةأنبههـفياوالاعرابيقى3بحر2سواوملنودأئريتعلأأط

----)--ص-
سلمملحواد-رية-((لغدادلاتا"

........

سليمللوهـنا-بنر-((صيفممساء))

)اياإت!ذريوالازرقوالبنيةوالسورأءأإبتحماءالالوانم!هرأالخنخ!

"فىالاعراببىبهيئبخط!تالاكحفراللوتفيخع.األاحياطادسرقيأاللوت

يربطه!ثا.هنرلوهكذاإسبعمداانانىوالحىطقىالإوسمقدمة

انجازهافىاستحملواإتي(شكريأكرمالفناتاالانحاالوح!اصا

رلخعخلالعراقشمللمن(الآغاأؤ-ئفر،أايم!تالباويىوم--املده

للناسغامخعةكانتلنيلالاخرىا!اوحاتمناكرء!دسموروطمفىوصلا

بوليتجاتبحيقرزلاالهاوت-ى(غمالآا)ن!يض.عخملمم!!ووا

ءكلىيطلنراهبينصا،الزوليةءلمىص-حقراالرأسطغتحملصعالى(وتحسفأ

هنا،ولتجاوبكس!افراغالسدو!هذا.ليححارالحورةتحمبلكثالخار%يال!!!أ

عفىالبنيةالاركسيةوالبيخمل?لمىوالزرقاءأ--حودإءالخطوهـامعإق-ءأهذا

الجبليةمنطقنهفىللآغاوالسيطرةالقوة9بثيهـالنهنارو.اإإرحةي!سبئ

يؤكدبينماوالساعدللالديحولإلمتفاالطويا!و)ارنأتءكأالل!لي!حلأله

عولطفيحركنراهتمالكرديالد!هـيابرأزسودأء.و!ويةبخطو!

اللونيطغىبينما.ويمينهأإلاغا)لسلر-ولاءحمربالواتالناخر

ومسالم.هلديءبموقفأضظهردوهـأبىجما?ليهوالخط

ا!سلوبفىبقوةتتحركوهي(الاخسحىيمهد)تشللحوحةثحكرقيو،كرم

مراجيح)وأالهواءديلات)يظهرلكيالوداءالخلمطوضءلىيرنكزرجدلي

المزدحمالفخساءفىالمتطايرةالحمراءالضطوتتمنلهاحرحكأمع(العيد

بعخطوفى.مستمرةحركةفىاإنلسووررد.وللابيرالازرةق!ا!لوت

.نسبحجديدهاشباحلفيظهرتحالفلالاررقمعالالوراإلىواتيخدمحالكخل

امل.العيهـوازدحا)مهفرحاوالسخمرة3هاحرلىؤزبدليرالورهفى

تظهربينملوواقعيته-الجامعأمغهرفينعرم(خانهالحيدرجامع)فى

والالسردالابي!معوالفاتحقالعاصكالازرق،الزا!-كأهـكأاإتالالوات

يعبرالتيالفنيةاللوحلتمعاللوحةهذهؤتتقارب،القلتحوالبني

.(إوزاريككا)بمادةالفناتوواسط-ها
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الشامخةالقصورجنبالىوالمدورهالمنخفضةالاعرابياكواخهنهايطهر

تتكاتفبينماوالحدائقالاشجارمنكهلتفصلهماالخملفةا،لواتذانس
بلونسلالطريقظجورمعالصورةنهايةعلىصقهالغلالنخيلاشجلر-

الزاويةعلىوبراقةصختلفةتالولوضعحلولوقد.قويينوضسوء

لوحتهئبينملاللوحةمنالمسبقيالفراغيسدلكيالسورة،صناليمش

البرسنر!االواتمنلي،نهاالاولىعنتختلفإخرلىصحلولةاالمعركأ!فى)

والنساءالرجالمنوالثخلحاالمعرضفىتعلقسوراتمثلونهئهـبئ

منخطوهـبيسسلءوتربطهمللالوانمربقعوحولهمهلبطهتحلعدين

رسمأالنحميميةلوكأ"فىتالنةشخسيةيننحلنراهالخيوهـ.بينما

لخرىوايدلمتدأرجل:البوسترالواتفيهلاسحخدماليأللحانسد

هذدفتتحسل،الهندسيةللادواتتستعملواخرىالاعلىالىترتفع

ر!سمسساواكيأالبوسنر)للاعلأتحورتهفىكملصتماط!ةبالراثكهلها

كان!الماسسيةللسنةالدروبيلوحاتاتواعتقد.العراقيةللخطوهـالجوية

الفنية.قيمتهالهاوكاث،بتسأحسن

منسصمخنلفةلوحاتخمسس!الجادرخالدالعدءحور)عرضوقد

فيخسزلاحر.ومثاكلهلللسورةمعالجنهطريقةرحنىوالاساربالوكسوع

الالواتذا!البراؤ4باشجارهل(كورةؤرية)سورتهلىغامقجوفى

9!والوابا!سلوت(رداء)كورتهعالجبينما.اللوحةصقدمةفىالراهية

التأطسهـمعالزاهيةوالالواتالبساطةفيهانجدبحص.فهـهاعننختلف

الجمراءلحةالخلالوانهيضممعنجددبينمل.القويةالخطوحلىبعضسعلى

فىيرجعدم.(الكاصساامام)الصورةفىوخصي!هلوالبيضاءوالصفراء

وبشكا!المعرضهذافىبرزلنهاعتقدوأنا.داكنبجوأالكريعلت)

كيبرادوراالخرائبتلعبفهنا(اربيلقلعةفىأللسملةلوحنهفىقوي

بين(الكونترالست)و،الارضيةالالوانحبمن،السورةفىلاوفعل

الكتلت!تيربطبينما،الحادةوالظلالالمتبقيةالحيطاتعلىالقويةالشصمى

ظهورعلىيؤكدتم،القورسالامنهيبقلمقديمبطاقجدامريحوبثكل

الغامقة،ال!لوتوالبنيةالمظلمةالبيوتابواتبوأسطةالحرقةالشصس

احمر،بلوت،البيونسفىالنادرةالثحبلبيكبعضصطظهورعلىاكدبينما

القلعههذهلنينبتلكيالخمميقالطرية!فةحلمع.د!سامرأةاظهر.ئم

تعبيرااعطىالجموعوعلى.بتريسكنهليزلللاالعمالمفىالقديمة

المهنئةيستحقكبهيرانجاحاليهانجحوؤدانخربيةكورةفىدراصا.نيكيا

والتقدير.

الصليخأ،اللصليخحدانقمن)دهيالخمسالزيتيةكورياملوأ

صبريلعطا-زيتية-"دجلةنهرعلىالغروب))

لا38

حيدرلكاظم-زيتية-((المغزلرفصة())

الكبخسيةأ،أحورتي(الحهليخفىدار.)حديقة.(المغيبعند

أ!حناهاقدكلتأسةو-حمذد(الصليضمندجلةنغرعلىالغروب)و

أ!ىواكافهابرالعرف!منالانكيفيسلالملكالجلالة!احبح!هـة

.اخردتلفنان!تونحليلهانقدح!داوأترك.اخاشةامجموعنهه

ه!صنخطيطيهحورةلهاوجدنا(سببملورنااعلىعرجنلواذا

والففهـالذقياحبا-"قأونحيمهااببيولهابغدادعننعبروالالواتبالحبر

المسحةعليهالبدوأتىرإسهاأعمىالطصقحامملةنمسوارعهافىبس!

اهـبابهك!ونوعيةللمطابخالهواءوبلديهـاتالسوداءاصباءةامعالبغدادية

والرصادقيالزا،ليبالإخضروارررىاليسخىالجهد!تصنمسصورقيكلهافهذد

كسوردفانها(سيفسساء)فهيالمعركأطهذافىالبارزةلوحنهااماا

ولخحيحها(كاهوأينماعامةبحسورةالمرأهاو)العراقيةللمرأةتعب!ية

يرتفعئالقمربينماطفلتهاعلىاللياليئفتسهرالموا!ودالطفلسبيلفى

النهارطوألالسكينةالمرأةتكد،يتستعليزأللاالبيصسوفوصالسماء

طواللانيةتسهرفي،واذاالساءيدلينبمالبيصساشغالوانهاءادارةفى

يخعهسربينماالعين!تصسر!ةالمولدالحديثالطفلذلكمعالليل.

الصبح.حستى،الليلحوالللبقاءننحطةمدورةوبعيوتناطبدلالطفل

وعلابهاوجههل،علىحزينةمسحة"نسبغالنيوالامالرأةتضحيةانها

البالهملديءزوجهليرقدنجينمل،والفعاليةللحيويةعلىللدلالةلحمراء1

اليممى3بيدرأسهيلفالكلةوفوقههدوءبكلسهـيرهعلىريتححر

بردأءرتمفرينما،أرجلهوكذلكاسترخاءبكلا.ليسرىاليديمدزر

تتخللهااسيةالحلالليلظلمةتطهرالهاديءيراررهذاوحول.أسغر

وحركاتاشجارالقمرحوليلتكفبينمل،اللوتالبنيةالاشجارازوحمات

،وله!حوللاواليالصارخةبللوانهاا،ملدلىللا!ستقرارعدمعلىتدل

..جدأقليللهذهـالنةالفننسليملورنااتاجاتوالمؤسف.قوة

مواخسيحهولكنالمعركأطجدلدهـلهذا!ورا(حسنفلئق)ويعرض

ال!..لارماتوالعالعربيةوالقريةوالمضسيفالاعراتالاخرىهي-رزلللا

ماليسرا)معيتقارتتارة،حدي!باسلوبالمواضيعهذهيعالجومو

بينمأ،الأوروبي!تمناخرينفنلن!تاو(لوبيكل)اوأبراك!معواخرى

بحيثالقدوماسلوبهالى(الطويلةواديفىالتتاءيةنهل)بصورتهيرجو

اللوحةعلىيسيطربللثلجوالمغطاةالجبلقمةعلىمقالغلالبنيأ!وتأاات

ووسطهااللوحةمقدمةفىهيئالتسالباقيةالاجزاءاهمليينمل،وهلةلاول

الاعراتمناتناتفهماأالسسديقلتألوخكههناالبارزةحورهوصن

مستطيليبشكلويطوقهاوالفنلجينالعربيةالقهوةلعملالدلةوامامهمل

القطعةاي،المنتربةهذه-زتوسط.الاحفرباللوتيملأهنمالمحيط

بلونيملأهثماليومحتىاسحعمالهافىالنلسسيزاللاالتيالفخارية

اللوتويحطيهبالسستطيلمتحملاقسمابهايمتحنمللزرقةصائلرصلصي-

ول،.!!-؟لا!.!يز..-ج...لا.-.آ(م--الم9..-.-:"-:!3.."-!+ءه"!د.بزش.ش.ش

18أخ!+!3!:ش:م+./+4لأب؟ضلأ"-!-+ة!خ!.3---+--!ء+ا.-..ء-؟بيخا-د.ء+-ب!!بز"

تم-لا؟لا-+!-!في-ح!!!"كابم

"--لا.-ءدخ3--"-.-!،+-.--+-+ء*"-ء!+"-ش؟غ.-+يرط!2خد".



مائاطبنيبلوتويلونهااحدهميديرلعفي،داكنةخطوهـقويةتنخللهما

الجووططذلكفىواللونيةالعفليهالحركةمننوعايعطيلكيللحصة

يتصلاحتاللوتالرماديالاخروالسطحالمثربةاعلىيرتفعتم،اد!ام!ق

خلالصنتبحىطوعيون؟قويتبمفيهعلرأساتفهنالك.برؤو،حهما

التعى!يةكورهمنهيالمورةهؤهانوالحقيالةطويلةبانوفأحلمة11

واالهرميكونوتاشخاص-للاتةمن(الضيف)لوحةولتكوت.إلكاجحة

وحنهى،وفهـه(كروفائياطألقدماء1عليهامثىالطريقةوهؤهالط

والاوديالارجلحركةبينايمر!يةبخطو!.نهكرالاكثخلص!هـعنلصيمى

منفطعومخنلفةبنيةحلرةالوا!بللاشخلصتحي!.الرأسلمةالى

وعلىالمتمدداكحخصىعلس،يجلسالذيبللبا!المثلالاحمراللوض

الصورةمقدمةو"ز-كوت.والسيطرةالقوةالىترمزالحي(المكوار)رحمثيخه

ففيهل،والالواتوالشكلطالتصميمحيثمنمختلفةعربيهبسؤمن

وجهعنالتبم،با،شخلصترصلهاالتيالاعلىالىالحاعدةالخطونب

وتتهظراتخدصخهفىتبدواتامرأتاتوهناك.ؤاناننوحارمختالرجاط

05لسقيللكىمنهاشلرةادنى
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-نر:في؟شس02:........يسهتدرعلىينخصروسملرا

ظ+.ئج؟ش:،.لافي!...الجميلةالفنونمعهدفىفق!
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.+(البستاني)وأبرزعل-ص-؟ء

فللهعلالجيدهسوا!محمررشهى

-+--بوجه!البسخافيعنص!بهرذ

زيتية-((المضيف")النهكالعملىنتيجةأ!داكنأ

علىدلالةمقطبحاجبمعالصزمملؤهلبعيوتصعبرهنظرةوله.اليهوس

وبسلعداخرىوبحركةاليمنىبيدهيدويةبحركةيرجعتم،والعدكلطالجد

الورديةالسندانةحلملةاخرىمرةاليدويةهذهـالحركةترتفعتع،ىف!

وتمتاطقعيةالولالذوحاتمندهيالرينية(روث)لعررةنأتينم.أسلوتأ

جواد)نردانجداالغريبومن،وبالتفاتتهلببسلطتهاألامرلكيةالفاذ

.(بغداديات)مثلطاخرىحورايرسمهوفيمااللوحاتهذه؟يرسمسيم

المعبرةالقديمةبغدادفىيحدثعمليعبراتالفنلنيريدة،الاضهذهوفى

الحديثةوبالحركة،القبباعاليعلىالكفوبوكعهوالمكائربجوامعها

وبفسهاالتبفزيوكأوبأجهزةاخنطمخةبابنيتهاوذلكالمدينةمعالمتجديدف

الر.لفعالهكليضع..عهدهلتطورعلىتدلاليالحدينةالموادمر

ابىسداديةالابوابعنيعبرتم.التهبلتاملمالبغداريوالحجرألاعلىألى

الاسفلطمناليسرىالجهةالىتبم،اللوحةيم!تعلىوشبابيكهااغري!صةأ

لوحةانهاالحقيقةالخطوهـ،بعضمعلعليفبلوتبغداديلابريقايخثع

أليهماالنظرليرالممية!لى!وهـالحفتي.،ظكرلطمافنه،رلطنأ!إس!جذهز-تور

"لما!ىأ

الكاشيمنالسترحاةالالوانيضعلللوحةوس!وفى)اوهلةلاولفق!

اليمينالى.الفاتحوالبنيالغ!اعقوالازرقالنذريةبالوانهفىازر

اللوحةنجدواكأهـابيضاء.خطوفمعالوردياطوتكامفرحةالوانايخع

سواءرتبرجالمرآةاملمتقفبغداديةؤحاةتمخلفانخا(الزيكة)بالسماذ

نفههل"تجد،بينماالعيوتعلىالكحلىاووجهها-لىصقالمملبوضصها

الخطوهـثموالاضواءالاعمدةوخلفهاوننا!ءينيخاتغمض!ط-اخرىحالةوفى

عدةأجمنىاالجهةعلىيخسعنرادواخيرا،البغداديللممحجرالوراء

وزا-حمية.قويةالى!ات

اولد(آياط)بالدكرمنهماخص1ا،جلنبالفنانصيئمن-عاء"وهنالك

مطبوعةلوحلتهنلفلهالجميلةالفنوتبمصهدالفخارفرعيدرس!الذي

وخلفهاوالعربيلتللاعراتوصوضوعها(عربيةعائلة)هـهااللاينوووا،حمطة

كتفيهاوءلىاعرابيةتمتلطالتيأعرت)وكسورة.الألوفةبغدادمنهاظر

الصور.نانوماتات.الخنجرقبضةعلىويدهأخررجلوبجنبهاافطفاط

كالتكبيرةلوحةأتوصاسروسط)يحركأطو.المصرضطفىلوحالهأحسنمن

المائي"بالاحباغرسمتقد

س..-جض:+ج.ب!-طلا!:!.!،"لام-..2

اكحفافهبالوانهلتمنازوحدى:ى؟-ك!ىفية:ا؟9-7أ2-،نم!ضة*في!

والدلةالبساطةبهبئوتجمعإ.33.أ+ا----بز!ول!-كاخ+%!:

نحاحالأالعراقعنالشخصى-4؟-9/.ظ!*!يرد!لا!.-.س.-؟.":

..-+.؟سج!+!!طلا؟،(!!--*---

في!*-!!-بر!:رأك!لا!!-ين!إ-++ا-

اهـففلندتفىجداكبيرا!م؟!ء..!؟!+--.اع!آ!3فيا؟إ

السيداتلنومن.صيالمل!بهفئ-.د:7!.!-+! ...-.-ب--ئمخ-نحهـه!،يم!!.+"

!:!!..-يرب!ك!خس!حبن!!حسنم!؟يم

نجبتلاتانل)برزهنوالاجنبياتل!لا(الم-،ب.-4+::+.بم.شنربر،.-+!-فئد

فيلوحةعرتالتيأترنر!!؟"أ!!/!-:.لأ7.أ.61ع!لإحمال!اك!يلح!!

..فضمللكاتالماخةللسنةفي-.-:!يم!

لهحللواطواطرلسهاهده
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131211الب!هـة)مينلءاوأالمقام

فوحنع،ولطي!4شفافةبالوان

علىالأكيدعمبلىإلواقاحسئلفائق-

كبيرفطحدالىدنجح.الصامقوالبنيالاسورباللوتالخطوهـالاساسية

للنعبه!-يتوسرلالثديدالاسفمعولكنه،حاء4واالفضاعكنأليم

.اللوتولاالبكاطحيثصنلاالنخيماحقيقةعن

مظلوماطارق)النحاتا!لرسامبموطبيبواطفالزساء)لصورةنأتبىتم

بالفنالاكثروعلىبلللغسيمنأتراالسنةهذدولوحالهولتهبمحلفنراه

رسأوعلىا،مدأنرفىكماالاشخاصرؤو.صطوخصوصا،الاثوري

اللوحة.

والحمي-االقديمةبمدادأوألثقكوة)بلوخيهااالبسروأمخالد)واما

عاتيئوفيالقديمةخورهفىعملالتطورلم!!زطورالمائيةبالالواتأنجز-كا

وهداالورروحةوالاشباحرخةالصلالالواتفىوالقوةالبساطةاللو-خ!ت

وهنلكهناصتنلترةلوحاتلكوهنل.صلدقاتمحيلاالنفسيالارتباك.لمنلات

القبابوسطهافىتظغرثهـقيةفالوانهاغوليالقر.لعاليةاجاععأكصمودة

ى!اخيرابمحيدلىكاظم)و-بوبالوانهارفيالة،ءكطداحنسثاءععوالمناش
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ه!ص!حوهـءتئيا7.اا.لعحمنحرباالزينيهلرحاتهآحنومن

ومحنانةءقوةأحسمورةاهذدفواق!-4ألىييفوالغخلتالواقع

انظوكحلهاالارجلحركانطدر!سناملاذاامورهفري)وتماليلفطعى

حدواصنعمالانسجديدةافثار(-للغزلرفصةفيألوخهوفى.البسطة

معروسنةالقطعةهذدكانتولواخاطردفىيجولعماالمنسرفى

النوافىرقصكهلوانحمحرنطحديكةرقحسةمخهالابسكرامس!كاسعسارسنط

فىقاسحعملانهب(الهمثصيمفىكالناروالتباتللنابانطالليلية

النسالاخرىاالجهةوفى(المطونطأهانهلتوفىخيوهـالحريرهذد

وتنسلدالاسفلالىاللوحةمنالمتدليأالمحليللحسخعومن)الحقيقي

.وبانسجامغةنحتلحركانطوفىنسلخيةاجسامالنسيوهـبحدة

اررالمعارفرعنخضن.تطورعنهددحصلفقد(العزاويصليلأوأما

وموافيعه.الفنيةبطريؤكهل!زلاخذبحيت

فلعقدالسنةلهذيالمنسورمعرضقىالنختسسمعروفاخسواما

الا؟للست"كلنالذيالنحتكيللمستوخسالهبوهـعنمنبضوعاحسيبتفد

-و؟الليمجواداالممروف!تالخحاتينعرضعدماولهلاسبابكعدة

الكيلازالرحمنعبد)النحانطاماا،عجابتمخحقمكحوتةناغالىالرحل

نس-هـؤسالمناسببالوفلفدتمن!طعهوصولولصدمفاهرةفلاسبلب

ورفىالدرا!سةءكدفىيزالوتلاخروت7سبابهنالك.بفنهالسنصتع

المعلرفىلهفةبكلننمطرهم(باريرأفىواخروت(حكمتفنيكمحمد)

الجوالفنوجمعهدفىالفنيةدراسهماكرولواقدالذينومن.دمةالقل

والمنح(عطية)قطعةفى(الوردنسليل)حالخجلالانجه!فدوالذلين

جل!3ب!صورالهخديالفنق،1ينهراشظطثةهذهففى،الصسنبمن
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زخومنطقيبنثكلوالخطورالمجددنحوبقطعهللأخذك!لحدتخقص"

ازنرزاحاسماعيل)وهومعلم9نت-هـبمسنقسلالذيالنساتالخحانطاما

.ندررتصكلر-كدمؤوجد-لهساوورقيمعارنح!!مكذخطوانهنتبعفىفأحذت

الن!قطعهفىبقوةبرزنم.اتريةأواعمموماضطعهفىكماو!ريح

شري!كرم-يتية(!ضعى!ىلمدلم))

+خأبظذأنرا؟)

صم---قي.،.+ج!!؟

بيرلدوافظلحا-يتيةز-"مئظر))-+!.2دة.د

اكرريخدالالفومعالحقلفى-العملوموخوعهااالباروليفلمالجسمة.2.نر...

تمخلهىلينما،وحودتهامعالمثمالاظهلرالكافىالسنموءءلمعها.أ!-+.ب
--...."يك!بمبر(2!دبز-؟

بهةللس-للاخرىيدحاوفىالفما!طخفها3وعلىامرأةتو.حطهلنكتةجصوعا"

عماتعب!وهنل،الحسادحزمةاوباقةالايمنكفهسللحىو.فحسمل.-..

أنرراسصل،نتاحسبيلاحقرويةاالاولانزنسالسساعدة/منالعراقيةالمرأةتقدمهنر-ر"لأ؟."؟

نحسربينماراحةبكلالدتسكاننحننأكلهالذيالحاحل-ولزيلدة:!دش

نجد9.نر

وخاسةقرياالبنجدإشعموموعلى،سحاتهمعاليلرعزىلفلأح1.أ"ت.

كاحا!الرهـإتالهاديءالخات1لهذاتمخىوانلالأسطحركةفىتمالوجودفى..

المتقبل.فىإخقدمواالخجاح

المخسورفنادسطوفىوالنحتللرس!بغدادمعر%طانختاماوافول

أ،فسثسةمناكترالزوارعدد.بلسغصتىلنظ!لنقطعنجاحالافىبغداد

فنسعةاوتسملنهبئتححعاأابسغتبيعتاليالفنيةالقطعوات،وزاشرةزاكأ:...

-*

...هـ--،.،!،جم!.تي

.ث!.+!"7خصعه

-)!/-أ!3م؟اؤ.!--؟+

--إ+!؟02زل

3آ!قي!

!+7إأزرد

لا02؟!..؟جم!(كانربر-!--!آ.

.+سا.:33.-2:+-قيأ.ك!-!+ب!ؤ؟،+

في"ل!..!،!-برس؟ب.4ص-"2!كأ!ي!ع

...--!،-+،-ى..-.--خنة

2+:لا..نم%.!-في!؟!ي!--لم-00،3.".!!--.-

/.شإ..101.د...-:(2..++؟!

نئ-إجمبم"كا!.؟إ..ء.س-

+د/ضلا!ترلى،يخع!أ:مبر؟بز!+-.بم.!-!!،ط؟؟.-.نها

*-+"؟ول.-ة؟..د،.س2.-.!-:!ف!:..كأ

ط!!؟-في+.!ا-كل!2ا؟تآلم!.!د-9-صة

-!ح!+،،!:!+ك!خ!!،ج2لم،-؟.!ن!!..

-!؟!في!لأ!.لآ؟،.-.ثس؟.2حم!.لىا+!ا-إهـأ

نأ.ش؟:*نيحبئ:.!9."لأ!9-+طب!.ا!---1.،؟2لج!(؟

....لا.!!ة؟طو!!تخ!؟--"ءخبر..ة.

-ذ::3+-ول،ا:.،...فيا-!؟"ئن/-حثهإبمه؟:نم:--طح-*لاد،إ؟."-تلأ.لمصل

(دد-؟.ب!!حيهع--..ا--:-!!!!-.-أا.!ا

الستادرلنسالد-رنسبة-"ارنسباسقلنخفى()))ض

صى--ا-سلة

نجلحهمبعدالفخان!تمنطلبتالتيا،خرىالفخيةالانسفالعدامافنسهيةتة

الفنسبم.الفخيالعرضطهذافىالباعر

حخا1حر.ناريطخفىجديدةمرحلةالمعرضطبهذادخلناانناالقولويمكننهما

بغداد!ةاوعراقيةمدرسةتكوينفىالنحولنقطةوانهاللمعاركةالهخسة
.-حا

الحديت.العرا.تفىمباركةفنيةوحركة

صبرىعطا
..!ا

الجحيلةالفنوتفىلندنجامعةدبلومبعداد،الصليخ

:+!جمير.عتخر--.--ء---.--.ح!م!سط-؟

33-حمر..-،ع---*-؟--------.--ك!---!كة

!:"،.--!يرس-3*+!كل-ع!ص!كث!3--.،-----:--..--.-.ب !.!لا*غحو؟!ص،

!-ء2.ع.جمخ"و!!!-لأحلالالأ!الأ!لاجع!رح!ير!خيملا-لأص!..*مح!*لأ+.--ا-

؟بر!*س.مم!--2ع2ممبم؟..!-.

ش؟-في!؟!لإءش!ح!--*2-س-:!ء!!ء.؟!حلا4لا!كس!نيءس؟-ة؟-ع

!"كاب!؟!+ىفيء!-ءزرمم!-+-،ء-،!!!إذألم!-!لأ!-؟المء؟-.بهبما

:حخلأ--ء.--ث+سإ"17--3!؟/+حس.-!

.!-.\ء!!!،؟؟ش!؟.**،خ!.+.!ص+---،.-!...-ئج+*..+ص*-.،ص

ة*+!-لا--لأ،،!ا،لا،"ء-ظ.+ء!*ححص

!خ!--"ط،؟-ة.،-ء!-6،!ح-و-..!---7.!0،0+.د،."،+-..-.أهـ .كأممس3--حك!؟.خ!--!ج!-ح!!!-كي-،!لى.وقم-لأ..د+-!ه+2لأء+؟!+كبر- كاص-!ل!!+؟ج!؟نجخميأ!ححححص

!-.ع!.لا*لأ1ءد*طح!3!"!ك!،ص!أ.!،-كا!-!-!"،-/يه!/-.!-ه!لملأ


