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دمشقفى))*داب((مراشملمن

يلخذهما،اليومجيلنايعانيهاالتي،التكوبنارمةاشكالابررمن

العديمةالجريدةالغنون5هذمنهاوخاصة،منهاوالادبيالفنيالجانب

الحديث.بالمعنىالرسمكفن،الحضاريترا؟ننافىالجذور

حيا"ننا،فىابداعيةظاهرةايةاليوملفهمانيمكننالاانهوالوافع

العامهالتكوينأزمةمنالطبيعيموضعهافىنضعهااناستطعنااداالا

هااظهروهو،العنيفالاشكاليبطابعهاالمعاصرتاريخناتطبعالتي

لاعمقالكاشفالعاملهذاهوالفنان(د.الفنيوجداننابهيحفل

القبسىتصخم،حدسيةقدرةمن.أوتيبما،والتطورالتحولبدور

وتوكدها،فتظهرها،الحضاريةالحركةجزئياتوتستقطب،الضئيل

تستقطبوما،.ت!فمااصالةعالىواضحابرهاناد(تهانتاجهاويكون

التاريفة.المرحلةاعماقفى

الحديعة،الاخرلىالفنونكجميع،الطاهرفى،بدأسوريافىوالرسم

كذلك،وظل.الدولةاوالمجتمعقبلمن،منظماومركزغبر،عفويا

يتبناهكاملمصببرالىمنهالهوايةالىاقربعملاداته،للغنانبالنسبة

بالنسبةالرسمفنبقيوكذلك.شخصيتهلكاملخصبكمعاررالفنان

الذواقين،لهالمنتنيعينقليل،التحريضصعيفارنثبر،هامشيلمتذوقيه

تلمذته.المتتلمذين،تربيتهالمترببن،لروائعه

ضد،المبانترةقواهابتفجيرمنشغلةسورياكانتعندمادلكوكل

وءا.الثرةو؟مكانيالمالالاراضيهاالمستعمرعليهاشنهاالتي(لابادةحرب

فواطعنبالكتنفالعنايةالىنادراقليلاولوتتفرعانباستطاعتهاكان

والفن.(لفكرفى،المبانترةغببر،الاخرى

كذلك.هييالتحررالثاويةامكانيماتهاأخدت،سورياتحررتانودد

اجلمنكذلكالنضاليركونمابقدر،نفسههويكونالاالفنعلىوكان

معا.(لمنذوقيكونوان،الفنانيكونان

لا،روب!ا.السطحيالتقليد،التقليدالىالفنجعحاوليةمحاولةوككل

!ما،المتذوقولحس،الفنانلريثةبالنسبةاللونكانوهنا

ال!عكلعببمةالفيزبولوجممالائارة-القولصح(ر-ماديا(دهانا)رال

9نها:يصيحلانالرائيؤيندفع.البد"ئيةالغريزيةالمتعةبهذه،لالعين

صورةاووعبلةلعنترةصورةبهيصفالذيبالمعنى.جميلةلوحة

هذهوازاء.(جميلة)صورةبانها،طبيعيلمنطراخرىفوتوغرافية

يرسمى-عما،المنتجةاللوحاتفىالكشفبالمستطاعكانما،المرحلة

التكوين،مناولىمرحلةكانت.المختلفةوالمدارس؟لنزعاتاو؟لاءمالة

،السماتالضائع،الملامحالعديمالسديمفيالتكوبنبدايةفىثمةوهل

مهذه؟والتعيينوالتجسدالتشكلنحوالعميقةالحركةهدهمنالا

نفسها.تتجاورانسبيلفىالاولىالمرحلةضمالةكلهيالحركه

ص(ج!انبنقنأ،بهتمعمسورياراحت(لذيالنسبي(لاستقر(رومن
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ئ،الحاجةهذهلمعلضرورةالقر.ببالماضيفىيككلمبينما.التعبر

والكبتالفتكعواملبجميعالانسانواقعؤيهازدنرمالذيالوقت

ماأئنىالسلبيةالعواملهدهاشباحانسصيتلقد.الصربصلآالمادقي

.الشعبيةالحواسمسرحمنالمجسمةوقائعهاواختفت،الحدودوداء

ودفعالخامالبقاء!دلىالمحافظةور*وى"نالصوأعوترول.المبانترة

الىالوضوله!ردمن،البقاءهداتحس!مس!نولىأدى،القاضيةالابادة

كأ-..ال!مياالائسمانيالوجود

،-الخفاتمنمةالخلفيةبضامرا.لهب!،بجحديهي!اربتص!رالمسه.ب!دولم

اناجلامنبل،فحسبيبقىانأجل*نيناضليمهنمالش!عبانكما

الامكانياتفىالمتمايرالبقاءالىالسىهـي!ميالخامالبقاء.همذايطور

ابحضارة.فىعليهاالمتعارفالانسمانيةلاشكال1ض!ئوالارداعوالاخت!اصى

فىالتخلفةوالنتحجرالنترلسببعناصربالاشتضزة،تعمرالمسهأصبح

.فهجينوعلى،التطورهذاكبتعالىيعمل،العربيصعالمصقيعار

.محتوىكلمنأصانتهونرويف،بدوره

.نلقا،معروصةتكونلان.نطفرماحياةوجودتفى?نالتعبمبىحاجةأن

خلألمنيرلميسفالفنان.المائعواقعهالا،الكاملمثلهاضمندات!ا

بواسيطةيزعمابقدر،ماتعبيريةلمادةمل!!نمه"!فباتيىس،أ.تاجه

هنيفيحب.يتجاوزهالذيمثلهيرطرحانالىبالدات6الانتاجهؤا

انهعيملا،.بإويعجب،واحدوق!فى5ويتجاوريرمادأ4الذي،اكتل

*ترانظاوءاممثلانهءاىبل،ف:يرأئللفردنسبيةرأزرقىحصلة

البشرية.لمطلقبالنسبهوالجذبالايحاءؤدرةيملك،ازسانياجتماعي

وإ-لتشكلللعرضفابلةمادةوجودز:ى?نار*ي،التعبببرحاجةولهـن

لانهامستمرداتيقيلقمصأبةداز!افىهي،ألايرحائيالجماليالفني

هوليسىهناوالشكل.تتقمصهانشيردا!تيالشكلاجلمنتقلق

ذاته.للانتاجمكونصهبيميعاملان4،خارجياطارمجرد

"نصوجمراحلمنعاليامرحلةالنشكلأجلمنال!اقفانالحفبقيقىوفى

وكذلك.والوصعالخلققربعلى/بلانه.ارتي!ننحوونروعهالصمثديم

التقليدهداواط،انتهصقدالاوليةالمعطحيار"فيل!بدأنرووحلةيبم?ن

-خلالىخ17.المقاهـمندمودجيةالىر-طلع،ميدءلآز!ةزلهفغصبح1ؤ!

3-وتحس،داخلمنن!وذجلا.ففهـم.للمؤةأنها.الذ(نجبةتكو/خه(أرمة

النصمر!ي.بكهوووأهزلقاع

هما.اللذينالحاليبنالمعرضين!بقوةيتجلى،*كماس!ورلما!وانرورسم

فنكاملين-تجمعينوضمنمختلفينمكانينفى،قةالرقيمفىوأحدرومرصى

الفنهدا،(السوريةالفنونرابطة)و،(إهـور،قىالغنونجملم!قى!

هدهخضمالحقيقيةببوص(تهبلحجل،الاول9لتصباببكتفلناثىء9

مرحلة،اثحصميوالتشكلالسرنجمكحنالخروجمرصلة،المرصإقى

اقي،التحظقؤرير"-4دأنيةذمودصءقيوء:*لىفى!كاةالمهاكيرةأورلمذة



فكريااخنياراولاحضا!بالأ،المتكا!يءغر6لسط!ي؟لت!يدجماوزت

هما!شكلينئتحسدا،اساسيانكيارانالسديممذ؟منانبليلقد

النضوجنثاجوهما،جهةمنالغربيةالمدارسملىمنانيناتلملةنتاجمن

ثانية.حبةمن،إلنسبيالذ6لي

(نطباعيةئظاهرةرومالسيةكلاسيةعناصرمنمركب*ولالشكل

،معاصرةحديثةعناصرمنكذلكمركبالمتافيوالشكل.خامينوعمن

ايضا.خاصمحتوىملىد!حريدية،كعيبيةم!

لم،القديمةالسديميةالمرحلةاختلاطاتمنبقاياالش!ينوبن

بينيتراوحمنبينهفاانكما.الاولىبد6ليتها!تجاوزانسسطع

-.التحديدملىقعرةدونالشكبن

انسجامهمدرجةفىيتراوحوناتفنالينمنمجموعةثعكللكلوينتمي.

.متد!طتر؟وحا3عل!ا-الشكلميزاىم!

اللوحات؟همندرسانيمكننا،ألتكوينيالتصنيفضوء"عذ(وملى

الشكلي:ءان؟لعروضة

عناصرةمنالمركب*ول

في"لى-زخ!حم!ش-ض-.ك!خننعنئ*-كل!خ!خنخحةنزمح!ح!6؟!ا!*حغنجأ:ا-!عك!ما!سيةلو-عسية

:"!--..-ض----ا!!ش؟اأ

-خنرط..:.+؟ءء!.!؟(انطباعية)فىمتجلية
بز.-ك!!ا--يخج!-!ا-:-ع!ة!--ج

--!---اخ*ءى؟تجنه!ب!-؟ج...ا!م!!هسي!ؤفييجمع،خاعىيوعمئ

ا-ا-ا0111--ا!"-"-ا".الك!سيكيةالعناصرمن

6؟ا"--.:-!+ا-+نر-.

.-ا--.-:خ-فيخا+-.أ+ا--%-.شب..-التئاظرملي؟لمحإضة

+:+!:ا--11--ا-:---ازفيحمه!ا-!.-.-كا-؟خ-:--"الايعادوعلى،المتنافم

؟!ف!.ا-؟إ-خ!:-.-.زر؟!..ا-جد01-ش"-خ---01اط-آ-في*تإعلىالقائمةألاساسية

!-خ""--11اقي؟--

ئر!في؟هـ---؟--خول0011-.--"اخ!ا.-يحددواضحم!ظور

؟"7ا.---.--!".اا-.ا---بما--ا.ا-،-.--.إ-لم...والنورالطلصرجات

ما--!--ة-إ-!ا/علىيبقىانهكما

111اةا!ا:حمأا--ة3؟0-:،--"في+؟ت.!:+/!؟11؟..ئج!:-لوفة،افى*ساسية*لو؟ن

!+6كأ،خ!ه!%ت!ي!:!+ميماهـ7؟ا"ا!-بحسبوالمستمملة

الموضوعاتتصنيف

ارضنجانبوالى.؟لكلألي

المتينةو(لقاعدة،(لشاملالهيكلترلف؟لتيالكدسيةالعئاصرع!ه

الرومانسية،المسشحدثاتمنغياهببعضخلالهثتماوجالشكلكهنلأ

اقربوحدةفىللوحة4مناصرجميعبيئكمازجالتيالوجدانيةممالحرممة

حقيقية.رومانسيةنزعةكلعمقهبمالتي*سيانة؟لذانيةالناحيةألما

(لكلسيةاللوحةفىالخارجيو؟لافجام،؟لسكونيالتناطرمنولنتقل

الباردالفعل؟ثرمنبعيدحد؟لىتقللاننيالعاطفية*زمةمننوع"لى

(لمركب.؟لشكلهذ(لوحات!،؟لعفوي؟لهيجانيالأندفاعاشعاخفض

؟لدرامي؟لانردواجهذ؟فى،لفني4؟لمضمونحبمن-*زمةهذءوتبتدىء

فيهويبمو،سالكلاسي7-الفنيعرفهالاازمةوهي.والطبيعة*نسانبيئ

موضوسثهبشكللهاومصورا،الطبيعةلمعطياتخارجعامراقبالألاسمان

ولا،الفرديةللمبادهةفيهأثرلادوفيكامفىينحلعامعقلسلطةكحت

المبهمة.الداخليةنج!نصلانهالمتأزمالشخصيالعمتىلا.ددفاعات

المدرسةءمن،لاولالشكلفنا!يعند،التفاعلهذا؟دلىولقد

على،الفننشؤمرحلةفىخاصة،(لمشروعحرصهمبين،؟ثدمشقيه

هذاخلقالى،نفولسهمفى*سيالةالشاعريةوبن،1لكدصية؟ثقواعد

المتفاوته(صحابهمثدطىصسبالن!حوح4؟لمتر،؟لترممش-من"لنموذ!

لم3-ء403

*نطبامحية،فمن.-ألومفصحان-الكلاسيةبلانطباعيةوصفهيمكن

يتفجرالتأنشىوفى.الفنيالمتأنيسمحاولة،الشكلهذااساجفىنجد

اندالاعةوببن،الخارجيةالموضوعيةالطبيعةمعطياتبين،التأرم

الانطباعي،الفناننفسفىالعميقالذاتيالتوترهذامنالتلقائيةالعاطفة

ثانيةجهةمنويسعى،جهةمنالفرديةخصوصيتهعبءيتحملالذي

لكي،عليهامتعارفاوقوالب،عامةترأكيبالخصوصيةهذهيعطيلان

تقييمه.يمكن،ماحدألىمفهوماانتاجهيصبح

الاولى،بالدرجة،انفعاليأنسانأزمةتظلالانطباعيةفىالازمةانغر

الكلاسيةفىالسكونيةالعامةالذاتيةمنللخلاصالاولالسعييسعى

منالآخرينتلقاءولكن،فحسعبالطبيبةتلقاءلاداتهلييوكد،المنصرمة

تأكيدفىالمطلقالعقلفشلبعدالمصطنعةوحدتهمتفتتالذين،الناس

بهاقاممحاولةاصحمطريقعن،واذواقهبمقولانهالشاملةسلطته

اواخرفىانهارت،الانسانوبص!ورةللتاريخمع!اكبر(هيجيل)

عشر0التاسعالقرن.ى3

ثنائيةارمةادنانهاة!

فردي؟نفعاليانسان---..--:-.؟".!-؟"+

خارجةرالتماوطبيعةش-.؟:-سبم"---.-ة.ول-خ"-"--؟ات-3

امتيازهئطاقيعنا-.ن.:ا-ا.؟.!؟-ا---ا-.نح!:+قي؟

داخليكعئصر(لعاطفيا:ا----/ة-:ةفي.---!؟+في--..-.

اة؟:-*؟--!-كاا-!:ادا

...ا-ا--ة-ا:-ش-..ة-.-9---.!ر-!+:."-.-

كعقبقنهامضه.لا،مبدع.خ--!-خخ:--+-؟.

.11ةا"-01؟؟6:--ثز!"01

الثنائيةهدهانعيرا---."-أتا.ج---2في؟ع"2!غ+؟؟-دا

-.!،يرخ!----ا-.؟!خ+ع!،؟سم!ت

،التعارضمنخفضةابما-جا--.!!!"؟بزكبم+

الدرامية،الحركةبطيثة--.ااة!.-فيفي-

الطبيعة،تغلبالىتميل:-ام-ا؟ا-------!-ةنر--ا!ج؟كأ.؟ا

منولكن6هيكمالاا-ا.--ا-ة-----خ-ا.--اة-أ-.-ا!+مخ

سوداويةشعوفخلال-1011-----ا-.ا.ا

تفيدلااتي،الفئان".-في11-ا:-اا-اإ؟-ة---:+؟!"-ج

.إ.ا-:تر!ا!!---01س-ةا."-"ة؟...!س.ج

أكرالطبيعةمعى"ن-ء-ير؟!ر!!حخ!كصبخف!*!ط!ر!لهتينج!ع!ثكبهماير!نه!كل!ن!
--ا-!آا-نر-جا-ا"---ا؟.ا:+ا-ح!و.؟ء!.؟.

--ءج

هذهعليهتلقي.انهامن

الذاتيةالغلالةشوريلنصر

آلداخليالتطويربعضللوحةالتقليديم!الهيكليصيبوقد.الخفيفة

المحوف،وتتناظرالماديالحجمالىالابعادتخضعانمنفعوضا،الاغنائي

فىكما،الهندسيالفر(غفىجوفيةجامدةمواقعفىوألانوار(لطلال

،الصورةكينونةعلىستخيم(لتيهبمالمونسةاللونيةفان،الكوسية

تلينفالشكل.ابعال!ابقية*نبثاقيمنطقهابحسبستوجه(لتيوهي

والالوان،المبدعةالريشةتحركالتي،العاطفةغنائيةحسب،طه حطو

حواسعلىتخيمالتيالحالمة(لنشوةغيهبفىلتضيغتحديدماتفقد

المنطوري(لترتيبويصبح،الايقاعهوالوحيد؟لبعدويصبح.الفنان

سجوفىكلها؟للوحةوتغرق..المكانيةالمسافة-لاالاننشانيالعمقهو

خهفهاتهيمنلونيةسيالةتصبح؟نالىاللونياتجميعوتميل.ناكلس

حد؟لىميزتاقيالشفقيةهده.دائماالباهتالنورمنشفقية

احسنفىكما،ولكن،كذلكانطباعيتناوتميز،الغربيةالانطباعيةبعيد

وهو،العمقياللاشاهيهيخلفيةعلىاللوحةببروزتنميز،اتناجها

لاصوفية.بلادنافىفنيةنزعةكللصوفيةريبو*(صيلعدى

..عنها*ستغناءاوعليهاالمحافظةالصواب؟والخطأمنهلندري

نوجهاننملكلا،حضارتناروحئثابتايقاعصيحالىكلوملى

ا



تماما.نحوهألاراديةفعاليتنا

فهوالانسانيالمحتوىاما.الشكللهذاالفنيةالتقنيةحيثمنهذا

ويمكن.لماماالاالغربيةبالمحتويات)كأعلاقةلاخاصمحتوىالوقعفي

الفنيتفتحالتيالظاهرةوهي.الغنائيةبالطاهرةيدسبماتحديده

عارضة،ظاهرةليستالواقعفىوهي.صورهبجميعخلالهامنعندنا

تعيشالتيالقوميةالمرحلةروحمنهاماجانباتمثلبعيدحدالىلانها

والفكريةوالادبيةوالاجتماعيةالسياسيةحوادثناخصائصهابحسب

كنزارشاعرالشعرفىيمثلهاالغنائيةالانطباعيةهدهانمكما.والفنية

السلامكعيدوقصاص،الملأئكةنازكاوطوقانكفدوىوشاعرة،قباني

كانربماوبشكل،ايضاتلكخصائصهاتحققفانهاكذلك،العجيلي

عنه.نتحدثالذيالشمكللهذاالتابعالرسمانتاجفى،اوضح

وجودناانبثاقاتعلىتخيمالتيالشفقيةهذهمعالغنائيةتنوا!قوهنا

الآئشىمننوعولكئ،حقيقيصراعلا،والظلمةالنوربين،الذاتي

مع،الصمتمجهولالىوالحنين،المحببةوالسوداوية/ءاللطيف

فيه،نعيشالذيالنسبيبالواقغالصلةمقطوعمثاليواقعالىنزوع

المترفع،اليأسمنانتفاضةوالى،الداخليةالقوقعةالىغالباينتهي

.الإهونالمترفهوالانعزال

يكونأنالىأقرب،؟لمبدعالوجدافيواقعنامنالجانبهذاوفن

الفنلمبرراتامتيادكلمنيانفاذ،رسالةمنهاك!رشخصيةهو؟ية

من؟لاالعالميحبلا(نه.العامةالانسانيةاو(لقوميةاوالاجتماعية

اشكالفىميرةحريةمشروعلهلشى.الخاصالفنانعالمهوحيث

.السريينبوعهاوتجعلهيأسهاتحبانطوائيةولكنه.(لواقع

حقيقيا،موجوداجانباقلتكمايمثللانه،منمروعيتهله(لفنهذا

نزعة(ينفمب!هعلىينكراتاجهانورغم.المبدعالوجدانيواقعنامن

الحسبدل،الفني(لذوقلخلقيحفرانه.وظيفةلهفان،وظيفية

الواقعابنعندالصماءالكنلةبدل،الانسانيةو(لرفاهة،الغريزي

بعح!الشىكانوان،بع!(نهكما.الخلقكقلقبدايةوهو.الرسوبي

انه.القطيعيالتجانسبدل؟لمتميزةالفرديةلابر(زبدء،دائماسليما

برقتهاهاربة؟واحيانامرضيةشخصيتهكانتوان،للنسخصيةرعوة

الضبابية.النأعمة

ألانسافيوالمختولى؟لفني؟لشكلحيثمن،الفئ!هذهلمقولاتيخضع

(لناضحوالشابالهرمبينهمل!الفنانينمنكاملجيل،(لحضاري

.المخضرم

محمود،!ثورينص!:السادةالمعرضينهنينئابرزهموكان

؟لخ...صبانفيهر،قصيباتيرشاد،نشو(تييزالعزعبد،حلال

بتمثيل*خريناحقهوشورىنصرألاصيلالفنان(نثعكولا

نضوجر؟فقالذيالمتذوىالواعيالمجتمعذلكويعرف.الفئةهذه

فناننائاجتمعحدأي،الىويدرك،عديدةسنواتمنذالفنانهذا

الفنيوالخلق،(لمتعمقانالمتمهلانوالعملوالدرص،الفطريةالموهبة

الحقيقية.وبامكانيلالهابالذاتو؟لثقة،النفسيوالسلأم(لمترفعلا

لوحاتثمانيللفنون(لسورية(لجمعيةمعرضئنصرللأستا؟كانت

(لانطباعيةوالثروةوالريشة؟لشخصيةواضحة،الواحد"النزغةمتكاملة

هذهفىيرى(لمتنوووان.ف!نانناموهبةخلالهاترممرغت(ننيالعربية

مبثوثة،عليهالأ"ليناالتيالاولالشكلخصلالصأكرجميعهااللوحات

نصر*ستاذعبرولقد.العأموكوينهاوالوانهاوابعادهاموضوعلالهافى

ثمث!سق(غوطة)لوحتيهد،المحليةلالطباعيةاوحهن،سرستههن
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نشوأنيالعريزلعبدفنان"جه -

التمجيدهداعليهايغلباننيالتماثريةفىثروةتمثلالاولى10المتعبة)و

لسست-التيالطسعة.الجميلةالدمشقيةلملطبيعة،؟لمشففالذاتي

.....سسا
لطبيعه1ولكنها،المبعثهالنفسفىالنشوانالط!حلعاطفيةمغايرا!

؟لعفوية.؟متداداتهالهالفنان2ذاتاناو،الفنانذاتضبابيةفىالمولجة

الطبيعة.جمالاتفى

عليلتعرلى2افيرائعامستوىاللونيءالحسيبلخاللوحةهذهفى

؟لثساعرية.تناغماتقا،لايحا"لية4جاذبيتها،النوريةقواها:الوانهتصانيف

ء،الانسانيالضوئيوالتوزيع،والشفوفالباهت،الاخغر"اللون،لصوفية

العاعفةغياهبمعوتداخل،الخادجيةمسا!هفقدالذيوالمنظور

المغنية.الثرود

اللوحةهدءنصيربعها"دمشقغوطة"فيالمبثوثةاللونيةالعائلةان

كلئنعرفهاالتبم(لالوان(نها.الحنوننفس!هكذلكوبثها،الر(ئعة

تبقى،الدائءاللانهائياللونهذا،الخضرةولكن.الطبيعةعنصورة

باصالتهامشبعةريسةلكلجديدةخصوصيةتمنحلانمستعدة

النسخصي.وحسها

ثرية.الآالعاطفيةمنالثرالينبوعهذاقنوكد"المتعبة"لوحةتيوقي

ولكنها،معيناش!تحددلا؟الفتاةجسدفيهاانسكبالتيفالخطوط

الالوانوطائفة،الجذعوانحناءةالرأصمنالمتعبةالحركةعفويةعنتعبر

،الانفعالجذوةمنولكئالطبيعيوالترتيبالتحديدمنلا؟لمشتقة

المتعبة""انوالحقيقة.محببةمرهقةانوثةتلقاءوحوارءالفنان(نفعال

المتذو!فىنفس(سيانةرنةديبمعنىفيهاريشةضربةكلتنطققصيدة

اللونيةألايحاءاتمختلفتلقاءالروحيةولتجربته،(لفنانثراتلظالمعاني

هناوالفنان.المجنح،الحلوالانتاجهذ(لتبرزتضافرت(لتيالكئيبة

بعفويةالملقىالجسدحركةعلىولا،للوجهالدقيقةالملأمحعلىيعتمهلا

؟لصورةلكيانموحدايقاعثمةبل،ا!للالجوعلىولا،المتكاعلى

ابداعهابان(لفنانعاشهالذيالنفسيال!وايقاعنفسهوهو،كلها



اللوحة.لهذه

حلم.الرومانسيةالموصوعاتكأكثر،حلماللوحةهدهفتاةان

..مكانفىتلقهالمصاحبتهعنبحثتواذا.معاوالاغراءالايحاءئردافىء

علموليى.الفنانريشةبهاارتعنستاتيالخلأقةالظافرةاللحطةألا

تستأثرالتيالمامةالجنسمشكلةفىثابتلايقاعصدىالا،الفتاةهده

المؤنسةفالطبيعة.احرومالشبابناالحراللاشعورمنالعطمىبالفعالية

الموفوعانالواقعفىهما،الحلمنسيج،والمرأة،الانسانبانفعالات

ولعل،لونااوموسيقىاوشعرابلادنافىالفئيةلانطباع(لرئيسيان

الانتاجفىالاسيانةالعاطفيةعننموذجاتشكل(الخررف)لوحة

تجربتهمحصلاتاكثراستثمارفىنصرينجحكذلكوفيها.الطثري

وسجو،الضوءوعفويةاللونشفوفمنالمدرسةهذهفىالطويلة

تثرانفعاليةكوحدةللصورةالخارجيلاالنفسيوالتكوين،الظلول

لوحتيوفى.ارورينالخريفزلراء،حينواءمنط،!اال!اجأط

المحبمالم!وىمنآخرجزءير:!و(حالبفيوريمجامع)و(اف!ة)

وهنا.ءوالبيتوالارضالاثرتجاهالقوميالانهعال:نصرلرطلرية

الذاتيالحنينمنلمحاغمبمشعورالمعتقةايترابيهالالوانروناخرىطائفه

كذلك.

واصبح،ممكنحدالى(نجعدالىغأثرية/فنهطر!3نرا!نصبرأسظاعلقد

بلادنا.فىالرلملفن؟لاساتذةبمصافالفنانهذاوضعحقابالامكان

رابطة)معرضفىلوحاتثلاثعرض(لذيصللألمحمودألاستادواما

بلادنا،فىالرسمفنرواداعرقمنكانوانفهو،(السوريةايفنانين

سبيلفيالمس!تمروالاتناجاللا!زمةبالعنايةموهبتهيغنلمانهالا

الىموهبتهودفع،الاولىوالاخنلاطالسديممرحلةمننهائياالتخلعى

الوحيدةالزنجية(مضايا)لوحةفاندلكومع.الذاتينضوجهـااؤهى

الاسىتكاملحيتمنقيمتهلهعمل-انتاجهقلةء(ىبرهانوهذا-

ودقة،الخارجيالتصويردفةمنهـاالمراد،الجميلظرلمو!فىالاوليئ

الطبيعةتقليدوهو،الهدفلهذاالملائمةوالمسافاتالالوانفىالازتنلء

القرويةالالو(نكافة؟لقريةهدهبيوتفى)ابرزوؤد.حدأؤ!ىالى

النزعةبسبباحياناباهتةتطلشمسانهاالا،قويةلتت!مسىالمعرصة

يمبتجلألالاشناذانالرو؟د.هولاءالفنانينجليءلىتخيمالتيثريةالظ

وضوحهايموجلوفحيدا،الطبيعةنقلعلىالفائقةفدرتهالالوحةهدهقى

اقي،طريقتهضروراتمعانسجاما.نجاههاالذاتيتأثرهمنبشحنةالقوي

.المعبرةالطئمريةارومتهاالىتعودواىبدلا

لمعاناة،لفنه.يلطوهجرار!عدتينشوايرالعزعبدالاسشاذيعودو

سبيلقىالجديةجهودهكافةوضعؤفانهويبدو،مجدداالخلقتجربة

الموصوعاتالسبعلوحاتفىعالجولقد.وحقيقيةاصيلةعودتهتكونان.

الصامتة.الطبيعةالىالاشخاصوجودالىطبيعةمنالمعروفةالرئيس!ية

الربيع)و((لضاحكالربيع)(لطثيعةلوحاتفىالوانهءلىظرويسي

المملبحسباذتقاءهيقيسالذي،الهدلاسي(لذوقي(لاتحاه(العابس

وجه)لوحةفى..-واماالمندفعالتعبيرتوترفىوليس،الجمالفىألاعاى

وتوهج،الطئمريالتعبيريالايقاعريثنتهضرباتءلمىفيفلب(فنان

الملامحدقةبيناللوحةهدهئ.بجمعفهو.موحداتيبععفا.نوانه

الانساليةالمعاجم!حيثمنالوجه!داخالفيهفىالتعمقوبيئ،اوصلية

(لىوالؤرالطلفىعنيفتقسيمنجوزعهالذيباللون!ااستنطقهاا!نخي

ريشةضرباتببعضيمسكانالناظرويستطيع.التعارضدرجة

والجبببنالذفنبينالمتناثرةالبيضاءالبقع6هذفىوخاصة،الفنان

هي!بءنما،منيانقصاالبقعهدهفىبعضهمرأىوقد.والنظارات

الاساذولعل.اللوحةهذهلجماليةالمكونةالعواملاكبرمنالواقع

دلىوانانه.الخاصةطرإقنهطلائعاللوحةه!هفىيكتشفنشواتي

ريبولااكتسبانهالا،ذاتهفىالفنيالخلقممارسةعنطويلةمدة

وابراز،الانسمانبىالموجهاستبطانعلىساعدتهطويلةانسانيةتجربة.

العميقة.ملامحه

موالا،الذونر،ذهبيةالواقعفىوهي(الذهبيالجزر)لوحةوهناك

اشثنجذر،)انورغم.خ!لهمبثوئةبصفرةالذهبللمعةتخفيف

نظر.يفئكدلك(ءوته)وان،اصلابلونليسالدهبياللونانيعتبر

اللوحةهـذهفىلهشفعفقد،حدابعدالى،شأنهمنيقللالالوانعن

امتمارنط.الحيةالطبيعةمنانناجءلمىيلنيلورولكضه،رخرفياليسانه

ال!بىبئةالريمنمةمنوبصوبات،متناهيةلابدفةالذ!بيالجزرلوحة

الطببعي.الانناجالذاان!مانياز(نياخلقافجاءت،جانبهاالى

ن!!وافيالاسز(دتحف،جملتهافىالطيبةالاعمالهذهمثلفانواخيرا

.مج!دأالثقةت!حه،ريح!ولامبمترةل!ودةوانها.انتاجهمتابعةءلى

رأور!)اجتماءجمةموضوعاتلنافيقدمقصيبانخطرشاددالاتااما

الوانهمافىو!ما.(الدوليدمشقمعرضفى)(درريةفتاة)(عربي

نقللأالطبيعةعنلنازنقلانكذلكتريمدالمتناسبةوابعارهاوحركتها

يقبلالفناننجد،الاجتماعيالنبيلالمحتوىهذاوفى.امينامحللا

قلةانريبولا.ناضجةورنجتةواعوعقلمومنلمجلبموضوعاقهعلى

هذ\أعمالاكثرتجعلالتيهي،المشجعالجو(نعداموسببها،الاتناج

فىي!ملكقصميباتيالاستادا!الا.قليلاالاعلىثلفاعنتقصرالرعيل

ءنا!روكلها.الغنيةوالطيبة،المنطلقةالفنيةالنفسيةالذاتيتكوينه

فىالرسمطريقشقوامنيينمكانةيحتلانلهتكفل

ولدبما،ؤريرحمب!صصبعلىدادمبأنةنثقيجعلنامما،البالدهذا

المطلوبة.لئروطهضمناراده

منظرئ)و(الخريف)لوحتينصبانزهببر(لاستاذويقدم

الغنىمنوف!ها.الاخيرةخاصةناجحثري.نانتاجوكالتاهما.(الغوطة

يجعلهماما،الضوءوتوريعالطلواستعطلالايحائيةوالق!رةاللولي

رشه3لميشيلالزيتور
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صبانالاستادان.دكرهامرالتيلشورىالغوطةلوحةمنقريبةفقرإ

اللوحة.هذهمنابتداءمعروفوطريق،اصيلمنان

الرسامينمنطائفةهناك(ننذكر،النإانيالشكلالىننتقلانوقبل

لقلقاماالخاصةطريقننهملتعيينالسديممرحلةمنبعديخرجوالم

السلبيالنقلمستوىفىوظلوا،الفميةثروتهمفىلضعفأو،لفوسهمفى

ميشيلىمنهمونعد.الاشكاليالذاتيوالاغناء،لانساني1الاءطاءلون

كعرإ.وغببرهممودنالدينخر،اورفلينترإيف،ارنادإوظانور،كرشه

بهيتمتعمارغمالاولالرعيلروادمنكذلكوهوكرشهالا-ناذولعل

التيالطويلةا!تجربةودغم،الصبورالعملعر،وقدرةفنيةثروةمن

الىمررسةمن،واخرىلوحةبينقلقازالما،عارواث!ثينالىتممند

الدقيقالكللاسيالنقلهوانتاجهعلى(لغالبالطابعولكإن.ءدرس!ة

معرضفىقدمولقد.مموسقةكأ3وحراسواحم!جمالمنبخلولاالذي

السوريةالفنونجفعية

لى!؟..د.ب!!!متفئكاتارتاء!وحاتت!انإ!
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02،017بمجذكلهاخذ،اللوحةهذه

.:-/!(لحركةتلكفىويده

(لاالفارس(لينينا.نمثالءقالى!صالة

منالرولسيالجنماحفى

الماضي.دممت!قعإرض

طريرقةانتقادالىالمعرضزارواالذينالمثقفبناغلباتجهلقد

التماريحيةالحقيقةعلىتجنيافيهاورأواالاوحةلهذهالقوميالمحإتوي

للعرببالنسبةلاالمعركةهذهقيمةفهموءلىالقوميةالتربيةءلىوخطرا

روسمبما.موففوخاصةوفوعسإااثناءالعالميةالسياسةلموقفبلفقط

يروبكما،العربيةللأمةالخارجيالقدربمثابةيكنلمالرولعيفالتدخل

الاحمروالعلمالكبيرالروسيالزعيمهيمنةخلالمنءرش!هيصورهان

للمناسباتبالنس!بةطبيعيةاستجابةانه.المصطنعةالاوحمة؟نلنإيعلى

هناكتكنلملوانهكرنتهوليعلم.المعركةهذهخلقتهاالتيالعالمية

(لعربةالامةوفوفومن،البطلمصإشعبمنالهائلةالمقاومةزلد

الحملةلفشلالسياسيالتحققومن،سعيدبورابطالوراءكلها

ولولا،ساعاتخلالالعربيةالقوميةمشكلةتنهياناريدالتيالصاعقة

جزءاروسيا.نحطملانالطيبةالمناسبةخلقتقدالمعركةهدهان

2!داقةكذلكتكسبوانالاهـتعماريةاعدائسإاطاقةمنكب!را

فعلتكما،روسياتدخلتلمادلككللولا،بكرجديدةامة

فلسطين.تقسيمءلىالاقتراعاقناء

علىتبئى(نيمكنلاتإعبينبيئالعدأقةان،كذلككرشهوليطم

يكونلنالعربيةوالامة.بالئدالندعلاقةءلىبل،بعبدسيدعلاقة

روسيافىوالعاقلون.كذلكلهازعيمابولغانينولا،قظءلمهاالاحمرلها

للكرامةاهانةاللوحةهدهتشكلحدايالىيدركونكذلكودمسق

ومعدرتهمكرشهنيةبصدقثقتهملولا،والواعون.والوطنيةالقومية

الوجهةمنحإىاللوحةهذهقيمةوبضعف،الهوجاءلاندفاعاتهله

قاعةصدرفىايامعشرةتعرضوتركوهاعنهاتغاضوالما،الفنية

الجمعية.

فىواضحةتطهركرشه(لمسيدالفنيةالقهرةفاناخرىناحيةومن

(الزيتون)لوحةولعل.واخراتجاهبينمضطربةمتفاوتةاللوحاتبقية

عاىتغلبت(لنيالفائقةالعنايةلولاالفنانهؤالطريقةجيدامنطلقاتصح

فمها.الفنيةالعفوية

المنإكلكعمتإليالىونئتقلى
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محنفعوضا:ملغاةرإجم!

الطثيعيالإتصنيفاسماعيللادهم

؟ضولمفرانالوللا

اللون(نتقاعفىالمبدعةالحريةهدهنلقىالفنانريشةعلىسابقنجت!كل

فىالرياضيالتدرإجمحلويحل.جديدتركيبضمنخلقهفىوحنى

سواءحدعلىلونلكلالمبائنرالتإخصيالتحديد،الالوانسكب

ه!ذاكانهناومن.التجسيميالابرازاوالجواوالدإاوالسطحفى

ا!امااللوننجروهو،الخاصبضوئهالمنتعع،العنمبفالاونيالتشخيص

اتعدإتاوكمان.منلابهسيللفئا!(أخي)لوحة!،كوحدةاللأوحةفى

لاده!(العربيالفاررإ)وفىملكيللفنان(امفئإاء)لوحةفىالهندسي

ويحل.الحديتفننافىالقوميةللمدرسةالاولالرائدهدااسماعيل

هوليهسالذيالوجوديالايقاعهذا،للالوانالفيزيائيالطابعمحل

ولكئه،الطثريةفىكماانفعاليةذاناولا،الكلاسيةفىكماخالصاموضوعا

.،اشكاليانس!انمسووليةصمنالعالملواقعيةالحسيالاحتيازمننوع

التكوينوفى.مكونةحريةازمةيحملمابقدرالعاطفيةآزمإنهيحمللا

المعاني،الواقعظلأل،الفكرالوان،(لمدفيةالوانتسيالرللوحةالعإام

مإنهاابعادعلىتقومكما.لهاحدلاابداعيةامكافيتلتحقيقكمجال

فوقاللوحةوتبرر،اللوليةالاصواءوحنإنمية،المسطحقوة،المكانعنف
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الثهاجمرلقتييها!حلىيثةءهلفتاة

اللأتحديدهذامحنتنبىء،ا!لاقياكسافيذاتمستوىسديميةخلفيه

التقييمعلىقدرةمنتملكمااقصىتعطيلانالحريةفعاليةيحذبالذبمم

!.ذاتهوللعمل؟لعمللمجالاتالمنطولىوالتغرالمسمؤول

الاوربيةوالتجريديةالتكعبيةالئزعاتعلىالمخيمالعامالطابعانورغم

انه!ريبفلا،*ليفىالنكوين،القاسيالهنسميوالخظ،المكانهو

الكتلة،!الانسانأشكالعنالاشكاليللافصاحمنهمفرلاعصرياسلوب

المختنقة.الحريةو!،ا(لآليالتنطيموفى،والماديم!الفكريالازدحاموفى

ببدءكافيان،التعبرفىالاسلوبهذاعليهافرضقداوروباكانتواذا

،بعد.قومةلاعاملانحلالكئذيرأوء،(لانسانلصالحجديدةلورة

كذلكيصلح،الضروريةالتضرراتبعضمع،نفسهالاسلوبهذا(فان

إلانحطاطية،(لعصوررسوبياتمنالعربيالانسانخلأصمسكلةلابرإفي

نفسههوالسديموهذاالرسوبياتهذهمثللان0التكوينسديمومن

الخلاقة.والحركةالفرديالتميزعلى.والسكونالكنلةطغيانعنيعبر

التجويفالى،المكافيالبعدالى،الوحشياللونالىبحاجةفئحن

فىالتكويئيةالمشكلةلمفاصلالرامزالمحللالتعميقالى،الهئدسي

الشاعريالجانبعنيعبرشورىنصرفنانفكما.الممزفىوجودنا

فانكذلك،وحقيقيموجودجانبوهو،حيلالنامنالمئعزلالاسيان

التيالوجوديةالمشكلةعنتعبرومدرستهما(ونعيمادهيم.)الاسماعيليين

كذلكالتعبيرهذاوفى.المكافحالجديدالجيلوجدإنبهايتأزم

فعالة.اخرىشاعرية

لهذهكاملأمثالاتشكلاسماعيللادهم(العربيالفارس)لوحةان

*ه!8-7

السطح،الىاقربوامدمبرزبعد!كلهاتجتمعفيهافالابعاد.المدرسة

مستو؟همنرفعولكن.الاسلاميالعربيالتراثمنقديمتقليدوهو

نسخصيتهاالالوانواخذت.اللوحةهده!الواعيمستواهالىالعفوي

النزعةمنفيهابقعالىوتحولت.حدةعلىكلا،بفكرتهاالمشعةالمعبرة

خرج،اخرواعطيف،93ءكا!مولءداالعربيةاتزييمية

الوحدةولعل0الموحياللونيالمدلولالىالبحتالزييئيمدلولهعن

الحصانانطلأقةبينالحركةوحدةعلىتقوم،اللوحةهذهفىالاساسية

اللوحةمنجزءكلفىالعامالتصويبهذامع،الفارسجذعوانبثاقة

القوميبالمحتوىزاخرةلوحةانها.الرمحئفقظوليى،الهدفنحو

لتثبيتتجتهدادهمالفنانلوحاتبقيةنرىوكذلك.الفنيوبالتجديد

والواقع.المبتكرةالتقنيةهدهاجزاءجميعفىالمدرسةهذهنظريات

قدرة!الاالصحيحةقيمتهاتبلغانيمكئلاالمدرسةهدهمثلان

مدرسهوجعلها،النوري-القوميبالمحتوىموضوعاتهااغناععهىاصحابها

رائعتجسيم(اوليفانومنمئطر)لوحةوفى.بحقالجديدالجيل

لمفاهيمقويانموذجاتولف،الانوارمنولاشعاعات،الالوانمنلوحدات

بعضمعالمهابتحديديخرجانادهمالاستاذاستطاع؟تي،المدرسةهذه

قليلة.مدةمئذالايطاليةالمدرسةعلىالواعيةتلمدتهاثناء

مناصيلدرعوهو-(سماعيلنعيمالشاب؟لفنانلوحاتوقتي

الحديثة،لمدرسةمن.جديدباختصاص-الموهوبةالعربيةالعائلةهذه

والمحتوىالعربيوالزخرفوالشاعريةالتجسيميالبروزبئنتجمع

وهي.(الصفارالرسامون)لوحةفىوخاصة،المعبرالرمزيالقومي

بينمكانهيأخذلانصاحبهاوتوهل.المعرضننلوحاتابدع.منبحق

لهؤلاءالاجمالية(لملامح!ان.الحدلثللفنالقوميئةلروادعف

فى-الثرةالفنائيةالالوانهذهوفي،اللينةايديهممركةوفي6الاطفال

الثروةفيوغنى،الحديثةالتقنيةفىلقدرة-خاعة؟لرووسالوان

وحسيةثقافيةمواهبعنتئبعقدرة،الانسانيو"لارهاف،؟لشاعرية

عنيخلدانيصحرئيسياانتاجاتشكل،مطلقةوبراءة،وابداعية

الجيل.هذا

وبموهبة،واثقةوبخطى،باشيقصابمروانيس!القافلةنفسوفى

و؟لتقدير.بالاهتمامجديرةحديثةلوحاتإربعفيعرض.تدريجياتتفتح

والمعافي،الرمزيةوألايماءات،الواحدباللونكبرةعنايةكذلكوفيها

الئهر)و(السماءعلىبيوتهم)لوحةمئهاواخص.والقومية(لانسانية

تجريدفىالشهابيقتيبةالشابالقافلةذاتمنتييوكذلك.)الارز!

الحديثة(الفتاة)لوحتيهففي.رمزياجتماعيومضمونملهمحار

ولجوها،،للوحةالهندسيالتقسيمعلىيعتمد،(دمشقحواء)و

لونينبحسباللوحةتقسم(الحديثةالفتاة)ففي.لالوانهاوحتى

ضوئيةنثراتالقسمينوفى،+المخمليوألاسود،الفاقعألاصفر:قويين

ألانسجاممنبنوعتوحيلاشعوريبشكلمبعثرة،الحمراع(لئقاطمن

موشحةذاتيةاغماضةئيغر!الغتاةووجه.المكورةالحمراءالشفاءمع

كبرياءطفرةعنالئابعةالجديدةالاننىحركةاللوحةوفى.اجولىبتعال

ثروتهالهاطريقةعتبةعلىوهو،قلقمرهفشابقتيبةان..مرإهقة



(لاجتماعية.والمسووليةوالتعببر؟لجمالمنالخاصة

الطرقجانبالىيصطف(السوريةالفنانينرابطة)معرضوفى

ملكي،روبر،الناشفصلاح،بهنسيعفيفالفنانينمنكلالحديثة

جمعه.والفنان،حتملالفريد،مورليالسيدة

وهي.فياتهاقائمةمدرسةداتلوحاتثلاثبهسيالفنانقدم

غيراللوحاتهذهفىالتعبر.(أخي)و(جنديوجه)و(أزهار)

والعمق،الثوديةوالعاطفة،المظزموالجو،القاسيةوالالوان،(لمبالثر

الفكرية،النظرةعريقة،الايقاعقويةلونيةهسمفونيةتولفكلها،الانساني

.فاصوجوليبموقفمشبعة

الفنفىيرىانسانيووعي،موجهةثقافةتختفيالانتاحهذاوراء

دراميةمحاولة(اخي)فلوحة.عارضةبعريةمتعةمئهاك!ررسالة

والحمرةالصفرةبينتتراوح،التبئوالوانها.الانسانيةالعلأقةلابر(ز

لوحةوكذلك.التعبريوالابرازالمعنىبايحاءتشع،ومشتقاتهما

الجو،لاعطاءالداكنةبالالوانتوشحعميقذاتياس!تبطان(جندي)

الحوادثفىاليومالكبرىومسووليتهالانسانهدافيهيعيثرالذي

لمدرسةنموذحاحسن(أزهار)ولوحة.الامةظرييئمنالفاصلة

ووحدة،الابعادفىوانسجام،لونيعنفمنفيهابمابهنسيالاستاذ

رصينة.مبدكلة

لتحملمحاولة،ريبولا،المعرضفنانياثنرمنبهنسيالاستاذان

(لذي،(لخاصصعالمهيولفبذلكوهومستقلةمدرسةمسوولية

ولنا!.خصبة!لبدايةاليهالاشارةالىهذهالثلأثلوحاتهسعت

(لمبدممة.الشخصيةالمدرسةهذهامكانياتيحققماالمستقبلانتاجه

تكعيبية.تجريديةلوحاتاربعملكي(لاستاذيعرضثانيةناحيةومن

قيمةداتانسانيةوتجربة،ظاهرةفنيةثقافةتغديهالوحاتوهي

هذهمعطياتاكثرملكي(لفنانويستعمل.(لمسوولالمحتوىحيثمن

اشعكالالىالجووتقسيمالابعادتوحيدحيثمنالحديثةالنزعة

)فناءولوحة.الخامشخصي!لهافىالالوانواستعمال،هندسيةمختلفة

الزماني،الر(بعالثعدالكانيةالابعادجانبالىيشنقطبانيحاول(أم

بالنسبة،والانسانيةالحضارةمجالفىالذريالتفجبرحصيلةليجمع

دقاءالىوالالوانالخطوطتتوحد(عبادة)لوحةوئ.ابتاريخلمستقبل

التحليلمن.نوع(للوحةمنيستشفانويمكن.المتأملةوالنظرة

الجنسيةوالخلفية،المزيفآلمجتمعفى(العبادة!هذهلحقيقةالرمزي

الدينز.التطرفهذاوراءتختبىءالتي

.لوحاتاربعفى،المرةهذهمجددا،الناشفصلأحالاستهـاذويبرز

اللأديدأرعنحديثاصلر

اًشبيليهيلىفىمر

المعروفالسوريللقصاصرائعةقصصمجموعة

الجيليلل!لامعبدالدكتور
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انجيلهلعدنانربن

*زرقهناوهو،اللونوحدةفيواحدااتجاهاتتبعزيتيةمنهاثلأثة

الاذسانيةوالروح،المتقنةالمدرسيةوالمعافظة،!وتوابعهالبنفسجي

بالجماليةراخرة.معبرةلوحاتوهي.جوهاعلىتخيمالتيالشفافة

تجاهمسوولةوجدية،مرهفودوق،مممرلةريشةعنتنبىء،الفنية

المتناغم.العاطفيوالبعدوالمعنىاللون

الانثويةاللطائ!جميعتكشفلوحاتتنتحفا.المورليالسيدةاما

على)نمثالهاننسولا0الصادقةالجماليةوالحساسية،المترفة

استثمارعلىومقدرة،الجسديةللحركةصادقادراكوفيه(الشاطىء

فنية.موضوعاتكديةالحركيةهذه

اجملها(انجلية)للفنانالنحمتيةالانتاجاتبعضتتناثرالمعرضينوفى

وتمثال.معبروجهلملأمحالناجحاننجسميدهذاوفيها(نشوة)

مقتنيا.،الحجرجمودعنيخرحاناستطاع(الحسناءالبدوية)

طرفي.محليصوع

منواحسن،الاولالمستوىمنفنانوهو،جمعهالاستاذوهناك

المحليةالتأثريةطريقةفىثسورىالاستادالىيقفانيستطيع

الناححة.

الحركةبهذهالمتذوفىالجمهوراستابشارنسجلانبدلاآلنهايةوفى

والتنماييد.بالتشجيعوتعذنجنهالرسمفنلاحياءالناشطة

فىاللونيالحستنميةويتعهدالتكوينسحيممنيخرحالرسمان

العريقةالفنونمنكغيرهمسووليتهتتعاظمهناومن.وتربيتهجيلنا

.الحضاراتابداعفى

(..صم)


