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سٮ﮵روان ٮ﮳اران .. - ﮳حرٮ﮵دة ٮ﮴اٮ﮴وو
حسن ع﮳ٮدالحمٮ﮵د

أدع﮵ى ﮳ٮإ﮲ٮ﮵ى ٮ﮴أ﮲حرت كثٮ﮵را ﮲ڡ﮵ى الكتا﮳ٮةعن ﮴ٮ﮳حر﮳ٮة ال﮲ڡنان
التشكٮ﮵يل(سٮ﮵روان ٮ﮳اران/ٮ﮴ولد-﮳ٮ﮲عداد1968﮳ٮكلورٮ﮵وس/رسم-
كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة ﮲ڡ﮵ى ﮳حامعة ٮ﮳ا﮳ٮل/1991)،أ﮴ڡام ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮ﮲ڡس
عام الت﮲حرج معرضه الش﮲حيص األول عىل ﮴ڡاعة (الرواق)﮳ٮ﮴ڡلب
﮳ٮ﮲عداد،و﮲ڡ﮵ى أوج ألق وأزدهار هذه ال﮴ڡاعة ال﮲ڡنٮ﮵ة المتمٮ﮵زة

التا﮳ٮعة الى وزارة الث﮴ڡا﮲ڡة/دأٮرة ال﮲ڡنون،
من حٮ﮵ث مو﮴ڡعها وأ﮲ٮا﮴ڡتها ودر﮳حات صالحٮ﮵ة للعرض أٮ﮵ام اكن
ٮ﮵دٮ﮵رها ﮳ٮن﮲ڡس وحس وحرص ك﮳ٮٮ﮵ر ال﮲ڡنان التشكٮ﮵يل الراحل(مو﮲ڡق ال﮲حطٮ﮵ب)،﮴ڡ﮳ٮل أن ٮ﮴﮲علق
ال﮴ڡاعة الذه﮳ٮٮ﮵ة اليت اك﮲ٮت حلما و﮴ٮطلعا ألي ﮲ڡنان ﮴ٮشكٮ﮵يل ٮ﮵رٮ﮵د لحٮ﮵اٮ﮴ه ال﮲ڡنٮ﮵ة أن ٮ﮴﮳ٮدأ

منها،﮳ٮم﮳حرد مشاركة أومعرض،و تتحول الى مطعم !!
﮲ڡكٮ﮵ف ٮ﮳ـ(سٮ﮵روان)ومعرض ش﮲حيص ﮳ٮهذا الوٮ﮶وق واإلعتداد، و﮳ٮهذه ال﮴ڡاعة ٮ﮳الذات،وهو-

للتو- ٮ﮵نزع عن كت﮲ڡٮ﮵ه(روب)﮴ٮ﮲حر﮳حه ال﮳حامع﮵ى ؟ كما أ﮲ٮه-وهذا هامش مهم لمن ال ٮ﮵علم -لم
ٮ﮵كن ﮴ڡد  ﮴ٮ﮲حرج أو درس ﮲ڡ﮵ى معاهد ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة،﮴ڡ﮳ٮل ﮴ڡ﮳ٮوله ﮲ڡ﮵ى ال﮳حامعة.

﮴ٮ﮳ح﮳ٮر﮲ٮ﮵ى مسؤولٮ﮵ة الكتا﮳ٮة-الٮ﮵وم- ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴﮴ڡٮ﮵ٮ﮵م من﮳حزات ﮲ڡنان،مت﮳حد ومدهش،﮳ٮعد ٮ﮴وال﮵ى كل
هذه السنوات،ٮ﮳أن أكون أكثر حٮ﮵ادٮ﮵ة مما ستلح ﮳ٮه عيل ذكرٮ﮵اٮ﮴﮵ى معه،منذ ﮲ڡترة طوٮ﮵لة،كما

و﮴ٮحذو﮲ٮ﮵ى ر﮲ع﮳ٮة- والر﮲ع﮳ٮة سؤال ... لٮ﮵س له ﮳حواب- ٮ﮳أن أعٮ﮵د شرٮ﮵ط ﮳ٮعض ﮳حوا﮲ٮب من
محتوٮ﮵ات ﮳ٮر﮲ٮامج ٮ﮴ل﮲ڡزٮ﮵و﮲ٮ﮵ى،كنت أعده وأ﮴ڡدمه من عىل شاشة ﮴ڡضأٮٮ﮵ة(﮴ڡناة

كوردسات)،﮳ٮعد الت﮲عٮ﮵ٮ﮵ر ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮٮ﮵سان/ 2003 حمل عنوان(المحترف) ٮ﮵تناول ﮴ٮ﮳حارب من
التشكٮ﮵ل العراڡ﮴﮵ى،واك﮲ٮت لـ(سٮ﮵روان) حل﮴ڡة،﮴ٮم عرضها ﮲ڡ﮵ى أٮ﮵لول/2004،﮳حاءت

مشر﮴ڡة،مشرعة األ﮳ٮواب عىل عدة إ﮴ٮ﮳حاهات وم﮳حاالت،﮳ٮتزاحم رؤى وتنوع أ﮲ڡاكر و﮳حهد
وحٮ﮵وٮ﮵ة مهارات ورصد ود﮴ڡة متا﮳ٮعات ﮴ٮ﮲حللت- ٮ﮳الحوار الوا﮶ٮق والصورة الحٮ﮵ة مراحل

ومت﮲عٮ﮵ٮ﮵رات من ﮴ٮ﮳حر﮳ٮته.
وإذ أعٮ﮵د ٮ﮴رٮ﮴ٮ﮵ب ﮲حطوات هذا اإلستهالل،وصوال لض﮲ڡاف ﮴ٮ﮲حوم ومحا﮲ڡل ما وصلت

الٮ﮵ه،﮴ٮ﮳حر﮳ٮة(سٮ﮵روان ٮ﮳اران)-اآلن-﮳ٮعد مراس ضاري مع إٮ﮴﮴ڡان ﮴ڡوة الرسم ومها﮳ٮة التمكن
واإلستماكن من ح﮲ڡظ الدرس الوا﮴ڡع﮵ى واألاكدٮ﮵م﮵ى ﮳ٮطوا﮴ڡم ﮴ٮط﮳ٮٮ﮴﮵ڡاٮ﮴ه المعرو﮲ڡة (و﮳حوه/
﮲حٮ﮵ول/ منا﮲طرط﮳ٮٮ﮵عٮ﮵ة/ ﮴ٮ﮲حطٮ﮵طات،و﮲عٮ﮵رها من م﮴ڡترٮ﮳ات ﮴ٮ﮳حسٮ﮵دٮ﮵ة)ع﮳ٮر رهان سطوة
السٮ﮵طرة ال﮳حامحةعىل كل ممكنات الت﮳ٮاري مع ذاٮ﮴ه التأٮ﮴ڡة لكل ماهو ﮲ٮا﮳ٮض وح﮵ى

وم﮲ڡكر،﮲ڡ﮴ڡد أش﮳ٮع (سٮ﮵روان) ذاٮ﮴ه وأ﮲عراءات ذأٮ﮴ڡته ﮳ٮإزاء الرسم األاكدٮ﮵م﮵ى الذي أ﮲علق ٮ﮳اب
الت﮲ڡوق ﮲ڡٮ﮵ه،وٮ﮶م ٮ﮳لع الم﮲ڡتاح الراحل الك﮳ٮٮ﮵ر(﮲ڡأٮق حسن)،كماوأنتعش -﮳ٮما ﮲ڡٮ﮵ه الك﮲ڡاٮ﮵ة-
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وأرٮ﮴وى من  حالوة  ذلك الن﮳ٮع للحد الذي زاحم ﮲ڡٮ﮵ه،عددا من ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن الضلٮ﮵عٮ﮵ن
والمولعٮ﮵ن من ال﮳حٮ﮵ل المتمٮ﮵ز الذي ﮴ٮال(﮲ڡأٮق حسن) من أمثال ولٮ﮵د شٮ﮵ت/﮲ٮا﮲طم حامد/
﮳ح﮳ٮارم﮳ح﮳ٮل/حسام ع﮳ٮدالمحسن/ومزاحم الناصري) و﮲عٮ﮵رهم، لٮ﮵ت﮳حه -أثناءو﮳ٮعد عدة
مشاراكت الى إ﮴ڡامة معرضا ش﮲حصٮ﮵ا عىل ﮴ڡاعة(األ﮲ٮدى)عمان/1999- صوب التنا﮲ع﮵ى

والتنا﮲عم ما ﮳ٮٮ﮵ن أولٮ﮵ات وذ﮲حأٮر محتوى مواه﮳ٮة األاكدٮ﮵مٮ﮵ة وما﮳ٮٮ﮵ن ال﮲ڡهم التط﮳ٮٮ﮴﮵ڡ﮵ى الواع﮵ى
لشروط ودور الحداٮ﮶ة و﮲ڡهم األحداث وال﮲طروف والمت﮲عٮ﮵رات اليت ٮ﮴وا﮳حه عالم

الٮ﮵وم،ع﮳ٮرسٮ﮵ل هأٮج،ضاج و﮲ٮاضج من معارض ش﮲حصٮ﮵ة شهدٮ﮴ها ﮴ڡاعات ومراكز ﮲ڡنٮ﮵ة
وٮ﮶﮴ڡا﮲ڡٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى عدد من عواصم ومدن دول عر﮳ٮٮ﮵ة وأور﮳ٮٮ﮵ة،ومشاراكت ﮲ڡ﮵ى(﮳ٮٮ﮵ناالت

وٮ﮴رٮ﮵ناالت)وملت﮴ڡٮ﮵ات ﮲ڡكرٮ﮵ة،﮲ڡضال عن ﮳حوأٮز وأوسمة ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵رٮ﮵ة وشهادات ﮲ڡ﮵ى العدٮ﮵د من
المهر﮳حا﮲ٮات الدولٮ﮵ة،﮳حأٮزة الش﮳ٮاب األولى ﮲ڡ﮵ى العراق/1990،ال﮳حأٮزة الثا﮲ٮٮ﮵ة-مهر﮳حان ال﮲ڡن
العراڡ﮴﮵ى المعاصر/1994وال﮳حأٮزة االولى لن﮲ڡس المهر﮳حان/1995،وسام الت﮴ڡدٮ﮵ر العال﮵ى ﮲ڡ﮵ى

﮳ٮٮ﮵نالة ال﮴ڡاهرة/1999و﮳حأٮزة الل﮳حنة التحكٮ﮵مٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮٮ﮵نال﮵ى ﮳ٮ﮲عداد ﮳ٮدروٮ﮴ه
األ﮲حٮ﮵رة/2002و﮲عٮ﮵رها الكثٮ﮵ر،معرض عىل (﮴ڡاعة االور﮲ڡيل) ﮲ڡ﮵ى عمان 2006 ﮳ٮعنوان

(شعارات ﮲ڡ﮴ڡط ) و﮳ٮعدها معرض ﮲ڡ﮵ى الٮ﮵اٮ﮳ان/طوكٮ﮵و حمل عنوان (صراع الثٮ﮵ران)
2007،ومعرض ﮲ڡ﮵ى دمشق عىل ﮴ڡاعة (ارت هاوس)2010 ﮳ٮعنوان(﮴ڡ﮳ٮالت) واكن الكلب هو

من ٮ﮵تل﮴ڡى هذه ال﮴ڡ﮳ٮالت، ﮴ٮاله ﮳ٮمعرض (همسات سرٮ﮵ة) عىل (﮴ڡاعة االور﮲ڡيل) ﮲ڡ﮵ى
عمان2011و﮳ٮعدها معرض (إنت﮲ح﮳ٮوا) عىل (﮴ڡاعة ماٮ﮴ٮ﮵س) ﮲ڡ﮵ى مراكش2013،و﮲ڡ﮵ى ﮲ٮ﮲ڡس العام

أ﮴ڡام عىل(﮴ڡاعة ﮲ٮ﮳ٮض)معرض ﮳ٮعنوان(حا﮲ڡة الهاوٮ﮵ة) وا﮲حر معارضه لهذا
العام2014﮳حاء﮳ٮعنوان (ار﮴ڡام عشوأٮٮ﮵ة)عىل (اكلٮ﮵ري/المر﮲حٮ﮵ه)﮲ڡ﮵ى الدوحة و﮴ڡد

أ﮴ڡتىن(متحف ال﮲ڡن العر﮳ٮ﮵ى المعاصر) ﮲ڡ﮵ى دولة ﮴ڡطر أر﮳ٮعة أعمال من مالك هذا المعرض.
ٮ﮶مة ٮ﮴﮲عٮ﮵رات ﮳حوهرٮ﮵ة  طالت ﮴ٮ﮳حر﮳ٮة (سٮ﮵روان)،﮳ٮدأت مالمحها تتضح منذ أول س﮲ڡرة له
﮲حارج العراق عام/2000،﮳ٮإ﮴ٮ﮳حاه ٮ﮴﮲عٮ﮵ٮ﮵ر مسارات ﮲ٮهج  رسوماٮ﮴ه الوا﮴ڡعٮ﮵ة  المحضة وٮ﮴﮳ٮنٮ﮵ه
رسم ﮲حٮ﮵ول ﮴ٮ﮳حرٮ﮵دٮ﮵ة ﮴ٮ﮳حري مند﮲ڡعة،هار﮳ٮة عىل شكل م﮳حامٮ﮵ع ،كما لو أ﮲ٮها ٮ﮴وح﮵ى وٮ﮴ما﮶ٮل

هرو﮳ٮه الن﮲ڡيس والروح﮵ى،﮳ٮعدها ﮳ٮدأ الحدث والموضوع  السٮ﮵ايس-﮳حراء ﮳حملة من
مت﮲عٮ﮵رات وأحداث سٮ﮵اسٮ﮵ة- ٮ﮵تسلل وٮ﮵تسرب الى عوالم لوحاٮ﮴ه،و﮳ٮما مهد له الو﮴ڡوف
،﮳ٮث﮳ٮات وٮ﮴وازن ﮲ٮادر،عىل أرضٮ﮵ة متماسكة ٮ﮳أواصر ﮲ڡهم عال ل﮴ڡٮ﮵مة وأهمٮ﮵ة الت﮳حرٮ﮵د ﮲ڡ﮵ى
سٮ﮵ا﮴ڡات وع﮵ى ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵ري،مشحون ﮳ٮوه﮳حات طا﮴ڡة متد﮲ڡ﮴ڡة ومتنوعة ﮲ڡ﮵ى عموم ثناٮ﮵ا ٮ﮴و﮳حهاٮ﮴ه

ال﮳ٮصرٮ﮵ة وال﮲ڡكرٮ﮵ة،ووضوح موا﮴ڡ﮲ڡه من أزمة اإل﮲ٮسان وهو ٮ﮵وا﮳حه كل أشاكل ال﮲طلم والط﮲عٮ﮵ان
والتعسف ومحاوالت الحط من و﮳حوده وح﮴ڡه ﮲ڡ﮵ى الحٮ﮵اة.

ما ٮ﮵هم...﮳ٮعد كل مآٮ﮶ر هذا الثناء و﮲عرضٮ﮵ة هذه اإلستر﮳حاعات،وه﮵ى لم تت﮳حاوز-﮳ٮعد-
المتو﮴ڡع والعام من مص﮳ٮات روا﮲ڡد ما ٮ﮴د﮲ڡق من ﮴ٮ﮳حر﮳ٮة(سٮ﮵روان)،﮲حاصة ٮ﮴لك المتعل﮴ڡة
﮳ٮمرام﮵ى ٮ﮴﮳ٮنٮ﮵ها للحداٮ﮶ة،عىل ﮲ٮحو ﮲ڡاعل ومشاركة ومحرٮ﮵ض،وتنام﮵ى ﮲ٮ﮳ٮل تناوله ل﮴ڡضاٮ﮵ا
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إ﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة ك﮳ٮرى،كتلك اليت تتعلق ﮳ٮنوا﮴ٮج وإ﮲ڡرازات ما أنت﮳حته(حضارة التصنٮ﮵ع)،﮴ٮصنٮ﮵ع
وٮ﮴ورٮ﮵د كل شىيء،﮳ٮما ﮲ڡٮ﮵هم صناعة ال﮲حوف وٮ﮴ولٮ﮵د وٮ﮴﮲ڡرٮ﮵خ ال﮳حنراالت،عىل منوال إدا﮲ٮات
وٮ﮴﮴ڡرٮ﮵عات،كش﮲ڡت تنشدها أعماله ﮳ٮ﮲ڡأٮض ﮴ڡٮ﮵مة ما ٮ﮴راكم ﮲ڡٮ﮵ها من ٮ﮶راء ﮳ٮصري وإ﮳حتهادات

﮴ٮحلٮ﮵لٮ﮵ة تنامت ﮲ڡ﮵ى دوا﮲حله، وأ﮲ٮدلعت ﮲ٮٮ﮵را﮲ٮها أعماال ملحمٮ﮵ة،﮳ٮتطلعاٮ﮴ها الكو﮲ٮٮ﮵ة،ماكرة...
سا﮲حرة ... محتدمة من ﮲ٮاحٮ﮵ة ﮲ٮ﮴ڡدها وٮ﮴مردها المتمثل ﮳ٮإسلو﮳ٮه المتزن وال﮲حاص،﮲ڡ﮵ى ٮ﮴ر﮳حمة
أ﮲ڡعال وتثمٮ﮵نات لموا﮴ڡف إ﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة وم﮳ٮدٔٮٮ﮵ة ٮ﮳اهضة المنحى والتأٮ﮶ٮ﮵ر،مناهضة لكل النزاعات

والكوارث،اليت صنعها  و تتس﮳ٮب ﮳ٮها الط﮲عاة وعتاة الدٮ﮵كتاٮ﮴ورٮ﮵ات عىل مر العصور.
ضمت كل ٮ﮴لك المعارض ٮ﮴د﮲ڡ﮴ڡات هأٮلة من شواهد الرسم التع﮳ٮٮ﮵ري والتش﮲حٮ﮵ص

الحر،مت﮳حاورة مع إ﮲ٮهمااكت ﮲ٮحتٮ﮵ة أرٮ﮴هنت ل﮲حواص و﮲ٮزعات أسلو﮳ٮه التهكم﮵ى وٮ﮴داعٮ﮵اٮ﮴ه
السا﮲حرة ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡذف الحروب ٮ﮳أ﮴ڡذع وسأٮل الت﮴ڡرٮ﮵ع والتع﮳ٮٮ﮵ر،دون التنازل عن أ﮳ٮسط ﮴ڡواعد
وشروط اللع﮳ٮة اإل﮳ٮداعٮ﮵ة المتماهٮ﮵ة اليت ٮ﮵حسن أست﮲حدامها(سروان) ع﮳ٮر ﮳ٮراعة ﮲حطف ﮳ٮرٮ﮵ق

الدهشة من لدن المشاهد إلعماله،الدهشة اليت وص﮲ڡها(مٮ﮵الن مو﮲ٮدٮ﮵را) ﮲ڡ﮵ى رواٮ﮵ته
المدهشة(﮲ح﮲ڡة الاكٔٮن اليت ال ﮴ٮحتمل)عىل إ﮲ٮها؛(ٮ﮴وٮ﮴ر حٮ﮵وي)،﮲ڡضال عن حث التساؤل

واإلست﮲ڡهام،من ٮ﮳اب كون األسئلة و اإلست﮲ڡهامات ه﮵ى م﮲ڡاٮ﮴ٮ﮵ح،سعى ال﮲ڡنان الى ﮴ٮطوٮ﮵ع ل﮲عة
﮲حطاٮ﮳اٮ﮴ه،﮳ٮمعٮ﮵ار رصد ﮲طواهر وحاالت رصدٮ﮴ها أنت﮳ٮاهاٮ﮴ه اليت ٮ﮴ٮ﮵دٮ﮵ن ﮲ح﮳ٮث  السٮ﮵اسة 
و﮲ڡوىض وسأٮل اإلعالم وزعٮ﮵ق ل﮲عطها الهامس ٮ﮳الوشاٮ﮵ات وتنا﮴ڡل األ﮲ح﮳ٮار و﮲عٮ﮵رها من
م﮴ڡترٮ﮳ات ذات دالٔٮل وم﮴ڡاصد ﮳حوهرٮ﮵ة،أ﮳حتهدت ﮲ڡ﮵ى كشف دوا﮲حل ش﮲حوصه ﮳ٮهٮ﮵ئات

وو﮳حوه مشوهه، ومالمح ﮲ڡوضوٮ﮵ة ﮳ٮسحنات ﮴ٮشاؤمٮ﮵ة ٮ﮴كدرت ﮳ٮحضورها الم﮴ڡٮ﮵ت،المس﮳حى
ك﮳حثث ومومٮ﮵اءات ﮲حالٮ﮵ة-ٮ﮴ماما-من وهج  أٮ﮵ة روح ﮴ٮحب الحٮ﮵اة.

    أن ما ٮ﮵سكن أعمال(سٮ﮵روان)-رسما و﮲ٮحتا-وعىل م﮲حتلف ٮ﮴عدد مستوٮ﮵ات الرؤى
والت﮳حارب واأل﮲ڡاكر،إ﮲ٮما ٮ﮵ؤشر ﮳ٮإ﮴ٮ﮳حاه ﮳حهد ﮲ڡين مت﮴ڡدم،ٮ﮵حتكم  وٮ﮵تدرع ﮳ٮعناصر موه﮳ٮة
ك﮳ٮٮ﮵رة، أ﮴ٮسعت وٮ﮴عم﮴ڡت أكثر وأرصن  ﮲ڡ﮵ى أ﮲ٮساق أعماله ال﮴ڡادرة عىل ﮳ٮث ماكمن ال﮲حوف

والهلع،﮳ٮت﮲ڡرٮ﮵غ مشاعر وشحنات المتل﮴ڡ﮵ى،ع﮳ٮر ﮳ٮهاء الطرٮ﮴﮵ڡة السحرٮ﮵ةاليت ٮ﮵ت﮳ٮعها أو ٮ﮵نس﮳حها
ال﮲ڡنان ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴وضٮ﮵ح مسو﮲حات م﮲حلو﮴ڡاٮ﮴ه و﮴ٮحوالت ﮴ٮشوهات الاكٔٮن اليت ﮴ٮصل حد إٮ﮶ارة
ال﮲حشٮ﮵ة وال﮴ڡرف من هول ٮ﮴لك اإل﮲حتالالت الالط﮳ٮٮ﮵عٮ﮵ة،ٮ﮴لك اليت ﮴ٮ﮳حسدها ﮳ٮشاعة

الم﮲طهر،مع ٮ﮴وا﮲ڡر ٮ﮴لك مسحة ال﮳حمالٮ﮵ة  السحرٮ﮵ة واللح﮲طات المثمرة وال﮳ٮهٮ﮵ة اليت تت﮲حلل
مساحة المشهد العام للعمل ال﮲ڡين،عموما - ﮲ٮهاٮ﮵ة األمر- ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮ﮲ڡس ور﮲ع﮳ٮات المتل﮴ڡ﮵ى لهو
﮳حوهر الل﮲عز المحٮ﮵ر الذي ﮴ٮ﮳حر﮲ٮا إلٮ﮵ه أعماله،وٮ﮴وهمنا ﮳ٮ﮴ڡ﮳ٮول ﮲ڡكرة ٮ﮴﮲ڡٮ﮵د ﮳ٮإن؛ال﮳حمال ﮴ڡد
ٮ﮵تما﮶ٮل حىت ﮲ڡ﮵ى ال﮴ڡ﮳ٮح،حٮ﮵ن ٮ﮵كون ال﮳حمال هو األساس وال﮴ڡ﮳ٮح ال ٮ﮵تعدى أن ٮ﮵كون ﮳حزءا
منه،وٮ﮴لك معادلة صع﮳ٮة،ٮ﮳﮵حاورها ملمح من ﮲طاهرة ٮ﮵رى ﮳ٮو﮳حوه الش﮲حوص(ذكورٮ﮵ة

﮲عال﮳ٮا)اليت ٮ﮴﮵ڡترحها ال﮲ڡنان ال تتوا﮲ڡر-أ﮳ٮدا- عىل أي م﮲طهر ٮ﮵وح﮵ى ﮳ٮذاكٔٮها،لتضٮ﮵ف-﮳ٮذلك-
ل﮲عزا آ﮲حرا لهذه األعمال الم﮲ڡكرة ﮳ٮذاٮ﮴ها.
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ٮ﮵مكننا-﮲ٮهاٮ﮵ة األمر-التأكد من أن أعمال(سٮ﮵روان)﮲ڡ﮵ى الرسم،كما﮲ڡ﮵ى النحت،و﮳ٮم﮲حتلف
أح﮳حامها وٮ﮴عدد إ﮴ٮ﮳حاهاٮ﮴ها،عادة ما تت﮳حه و﮴ٮسٮ﮵ر صوب ٮ﮴وا﮲ڡ﮴ڡات ﮲ٮهج را﮳ٮط  ﮴ٮشترك ﮲ڡٮ﮵ه
وتنس﮳حم مع طرٮ﮴﮵ڡته الواٮ﮶﮳ٮة ﮲ڡ﮵ى الت﮲ڡكٮ﮵ر،وشرط روحٮ﮵ة التصرف الحاذق والمتمكن،حٮ﮵ال

إٮ﮵صال م﮳حمل ﮲حطاٮ﮳اٮ﮴ه ال﮳حمالٮ﮵ة،وٮ﮳الرؤٮ﮵ة اليت ٮ﮵رى وٮ﮴﮵ڡترح هو.


