
19 ثقافة وناس

إضاءة

الفّن السوري بين معرضين:
ماذا لو نظرنا بعيون مفتوحة؟

باسل السعدي

م��ا ه��و الحديث وم��ا ه��و املعاصر؟ 
املفاهيم واجهه  في  التضارب  ه��ذا 
القيمون على معرضني تستقبلهما 
دمشق قريبًا ضمن مشروع »الذاكرة 
الفن  »م��ع��رض  األول  التشكيلية«: 
ال���س���وري ال��ح��دي��ث م��ن 1990 حتى 
الفن  »م�����ع�����رض  وال����ث����ان����ي   »2000
السوري املعاصر« الذي يغطي بعد 

.2000
ف��ي ال��ع��ال��م، ارت��ب��ط »ال��ح��دي��ث« بما 
في  نقلة  التقليدي صانعًا  ت��ج��اوز 
ية األساسية من جهة 

ّ
املفاهيم الفن

املوضوع، والبحث اللوني والشكلي. 
هذا التعريف ارتبط بإنجازات رواد 
الفن في مطلع القرن العشرين. أما 
امل���ع���اص���ر ف��م��ص��ط��ل��ح ارتبط   

ّ
ال���ف���ن

بعدها،  وم��ا  بالسبعينيات  عامليًا 
وُي���س���ت���خ���دم ال����ي����وم ل��ل��ح��دي��ث عما 
ينتجه الفنانون الجدد، في تناولهم 
وخصوصًا  ج������دي������دة،  م����واض����ي����ع 
وقوالب  ت��ع��ب��ي��ر  أدوات  اس���ت���خ���دام 

والتجهيز.  ك��ال��ف��ي��دي��و  م��س��ت��ح��دث��ة 
رب����م����ا ك������ان ك���اف���ي���ًا ل���ل���ق���ّي���م���ني على 
املعرضني التقسيم الزمني لتحديد 
م����ا ه����و ح���دي���ث وم�����ا ه����و معاصر. 
م��ع ذل���ك، لنحاول ق���راءة األم���ور من 
نجز خالل 

ُ
زاوي��ة أخ��رى، ورؤي��ة ما أ

ال��ع��ق��دي��ن األخ���ي���ري���ن ع��ل��ى الساحة 
الفنية في سوريا.

سوريا  ش��ه��دت  و1995،   1990 ب��ني 
موا ما 

ّ
طفرة كّرست أسماء شباب قد

 خارج األسئلة الديماغوجية 
ً
بدا نقلة

�����ة ال�����ت�����ي ك�����ان�����ت ت�����ط�����رح في 
ّ
امل�����م�����ل

مثل  والثمانينيات،  السبعينيات 
»العالقة بني األصالة واملعاصرة«... 
ال���ن���ح���ات���ون مصطفى  ب����ني ه�������ؤالء، 
ع��ل��ي وأك���ث���م ع��ب��د ال��ح��م��ي��د وجميل 
داحول  صفوان  والرسامون  قاشا، 
وأحمد معال وحمود شنتوت. وقد 
اإلنساني  الشكل  وض���وح  جمعهم 
وغياب  امل�����وض�����وع،  وروم���ان���س���ي���ة 
السطح  ع���ل���ى  ال���ح���س���ي  ال���ع���ن���ص���ر 
ن 

ّ
)ب��اس��ت��ث��ن��اء أح��م��د م���ع���ال(، وتمك

القديم.  ال���ج���ي���ل  م�����ن  أك����ب����ر  ت���ق���ن���ي 
س��ت��ت��ك��ّرس ت��ل��ك األس���م���اء وسنجد 
يستنسخون  ال���ش���ب���اب  ال���ف���ن���ان���ني 
ت���ج���ارب���ه���ا. ف����ي س����ي����اق آخ�������ر، كان 
التسعينيات  ج���ي���ل  م����ن  ����ان����ون 

ّ
ف����ن

يعملون خ��ارج أي توّجه ع��ام، مثل 
ع��ب��د ال��ل��ه م����راد ال����ذي ان���ص���ّب هّمه 
ع��ل��ى ال��ب��ح��ث ال��ل��ون��ي امل��س��ت��ن��د إلى 
ال��ت��ج��ري��د امل��ط��ل��ق. ب���ال���ت���وازي معه، 
لوحته  ي���ب���ن���ي  ش����ه����دا  ادوار  ك������ان 
ب��ه��دوء ع��ائ��دًا إل���ى األس��ئ��ل��ة الفنية 
العشرين  القرن  في  الفن  رواد  عند 
)س����ي����زان، ب���ي���ك���اس���و...( م���ن ناحية 
ه��ن��دس��ة ال��ش��ك��ل )ط��ب��ي��ع��ة صامتة، 
طبيعة...(، مع بحث لوني ن��ادرًا ما 

ت��ج��ده ف��ي ال��ل��وح��ة ف��ي س��وري��ا. أما 
من  لوحته  ف��ط��ّور  يوسف عبدلكي 
املتوازي  امل��ب��اش��ر  السياسي  النقد 
م على 

ّ
م����ع ب���ح���ث غ���راف���ي���ك���ي م���ت���ق���د

والطباعة،  الحفر  تقنيات  مستوى 
التسعينيات  منتصف  م��ن��ذ  وراح 
يرسم أشياء مهملة )أحذية، بقايا 

طعام...( بواقعية شديدة.
ف��ي ن��ه��اي��ات ال���ق���رن، ظ��ه��رت أسماء 
أخ���رى ب���دت ُم��غ��اِم��رة، ك��س��ارة شما 
وخالد تكريتي وسبهان آدم، وكان 
االختالف كبيرًا بينهم على مستوى 
امل���وض���وع. س���ارة رس��م��ت لوحاتها 
عالية.  وحسية  أن��ث��وي��ة  بنرجسية 
م مواضيع عادية 

ّ
ف��ق��د أم��ا تكريتي 

كالزفاف، أو رسم أشخاصًا يقفون 
العائلية.  ال���ص���ور  ت��ش��ب��ه  ب��ط��ري��ق��ة 
وأخ���ي���رًا رس���م س��ب��ه��ان آدم كائنات 
املعزولة  أم���اك���ن���ه���ا  ف����ي  ���ة 

ّ
م���ت���وح���ش

ب��ق��س��وة وان��ف��ع��ال )راج����ع ف��ي مكان 
آخر من الصفحة مقالة نوال العلي 
الجديد(.  ال��ب��ي��روت��ي  م��ع��رض��ه  ع���ن 
أساسيًا،  الشكلي  ال��وض��وح  وب��ق��ي 
ول����ن ن��ل��م��ح أي ب���داي���ة ل��ت��ج��ري��د ما. 
ت األلوان 

ّ
وعلى مستوى اللون، ظل

الداكنة حاضرة.
بني 1999 و2003، أقام الفنان السوري 
املغترب مروان قصاب باشي ورشة 
عمل شبه سنوية في عمان، شارك 
لوا الحقًا 

ّ
فيها سوريون شباب شك

ت���وج���ه���ًا ف��ن��ي��ًا ج����دي����دًا ف����ي اللوحة 
السورية التي مالت إلى التعبيرية 
ال��ت��ج��ري��دي��ة. وم����ا ج��م��ع تجاربهم 
ه��و االن��ف��ع��ال ع��ل��ى س��ط��ح اللوحة، 
والتركيز  ال���ش���ك���ل،  وض�����وح  وع�����دم 
على مواضيع هامشية. انتشر هذا 
ال���ت���وج���ه ال���ج���دي���د ب���ني ط����الب كلية 
امل��ص��ري، وتمام  الفنون فبرز وليد 
س���ل���ي���م���ان، وعمران  وق���ي���س  ع�������زام، 
وإيمان  ع����ل����ي،  وم���ح���م���د  ي�����ون�����س، 
ح��اص��ب��ان��ي، وأك�����رم ال��ح��ل��ب��ي. وفي 
ال��س��ن��وات األخ���ي���رة، أخ���ذ مبدعون 
شباب يبحثون عن أساليب أخرى 
لصناعة العمل الفني، مثل نسرين 
التي صقلت تجربتها في  ب��خ��اري 
التجهيز املطورة عن أشكال نحتية 

إنسانية... 
ه���ل ت��ت��ج��اور ال��ب��دائ��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة مع 
املعاصرة والحداثة؟ ما هو حصاد 
القريب في سوريا؟  الفني  التاريخ 
 عن أسئلة الحداثة 

ً
هل أج��اب فعال

الفنية؟ وهل وجد حقًا »فن سوري« 
ب 

ّ
تتطل اإلج����اب����ة  خ���ص���ائ���ص���ه؟  ل����ه 

م����راج����ع����ة ن����ق����دي����ة ح���ق���ي���ق���ي���ة ق�����د ال 
ترضينا، لكنها ستكون مفيدة إذا 
نظرنا إلى أنفسنا بعيون مفتوحة. 
، قال مروان قصاب باشي: »الفن 

ً
مرة

ال��ج��ي��د ه���و ال���ف���ن ال�����ذي ي��ن��ظ��ر إلى 
املاضي والحاضر واملستقبل«.

عودة إلى التصنيفات 
السائدة لدى تناول 

 السوري في 
ّ

الفن
العقدين األخيرين. 

أين ينتهي »الحديث« 
ويبدأ »املعاصر«؟ 
أسئلة تنطلق من 

معرضني تتهيأ دمشق 
الستقبالهما

البلد«   ف��رق��ة »وس����ط 
ّ

ت��ح��ل  ■
ع���ل���ى حفلة  ض���ي���ف���ة ش������رف 
ت��وزي��ع ج��وائ��ز إذاع����ة مونتي 
ك��ارل��و، ال��ت��ي ت��ق��ام ف��ي القاعة 
»مكتبة اإلسكندرّية«  الكبرى ل�
البلد«  في 16 الحالي. »وسط 
ل 

ّ
من الفرق املصرّية التي تمث

اتجاهًا خاصًا في املوسيقى 
اهتماماته  تتنّوع  جمهورًا  وتجمع  الجديدة،  املصرّية 
واعتناق  مبتكر،  موسيقي  بتوزيع  التراث  تقديم  بني 

االتجاهات املوسيقّية الطليعّية في الغرب.  
 

املوسيقى«  مل��ون��ودرام��ا »علبة  ■ ع��رض��ان إض��اف��ي��ان 
مع  الجمهور  موعد  واإلق��ب��ال.  االه��ت��م��ام  التي شهدت 
مايا زبيب خالل هذا الويك إند، في االستديو املشترك 
ناصر  سهام  واملخرجة  زق��اق  املسرحية  الفرقة  ب��ني 
)منطقة العدلية، تقاطع سامي الصلح وفرن الشباك(: 

��� عدد  الثامنة مساًء  الحالي،  السبت واألح��د 11 و12 
 ����  info@zoukak.org األماكن محدود، الحجز سلفًا

أريان النغلوا : 70/996065 

ك��ت��ب��ي ديوانها  م���ي  ال���س���ع���ودي���ة  ال���ش���اع���رة  ���ع 
ّ
ت���وق  ■

»عاشقات« في »فيرجني ميغاستور« )وسط بيروت( 
لالستعالم:  الحالي.   10 الجمعة  مساء  من  السادسة 

 01/999666

املعهد  وليد غلمية، رئيس  املوسيقار  دع��ا كل من   ■
العالي للموسيقى )الكونسرفاتوار(، وسفير  الوطني 
ف��رن��س��ا ف���ي ل��ب��ن��ان أن���دري���ه ب������اران، ل��ح��ض��ور أمسية 
الوطنّية  السمفونّية  األورك��س��ت��را  تقّدمها  موسيقّية 
ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ة ع��ن��د ال��ث��ام��ن��ة وال��ن��ص��ف م��ن م��س��اء الجمعة 
17 ال��ح��ال��ي ف��ي »ك��ات��درائ��ّي��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف لآلباء 
ال��ي��س��وع��ي��ني« )م���ون���و(. وس��ت��ك��ون امل�����ّرة ال��ث��ان��ي��ة التي 
 ف��ي��ه��ا امل��اي��س��ت��را ك��ل��ي��ر ل���و ف��اش��ي��ه ض��ي��ف��ة على 

ّ
ت��ح��ل

األوركسترا، وسترافقها غناًء  لتقود  الكونسرفاتوار 
السوبرانو بولني كورتان. لالستعالم: 01/489530

انة كونيغ من األشرفية إلى 
ّ
■ انتقلت غاليري نايلة كت

وسيكون  )الحمرا(.   E بلوك   ��� جفينور سنتر  مبنى 
افتتاح الفضاء الجديد مساًء في 16 الجاري، بمعرض 
للفنان اللبناني جان مارك نّحاس )الصورة(، بعنوان 
العنف  )تجليات   2008-2005  Douces Violences
��ى 29 

ّ
وال��ع��ذوب��ة(، يستمّر ح��ت

)نوفمبر(.  ال���ث���ان���ي  ت���ش���ري���ن 
للجمهور  م���وع���د  آخ����ر  وك�����ان 
قّدم  حني  نّحاس  مع  اللبناني 
ق��ب��ل ع���ام���ني م��ع��رض��ه »رأسًا 
)زي���ك���و هاوس/  ع���ق���ب«  ع��ل��ى 
ب���ني اللوحة  ال�����ذي ج��م��ع  أم�����م( 
رؤيا  م���ق���ت���رح���ًا  وال���ت���ج���ه���ي���ز، 
اللبناني  ل���ل���واق���ع  ك���اب���وس���ي���ة 

انطالقًا من هاجس الحرب. لالستعالم: 01/738706

النهار«  و»دار  بيروت  األميركية في  الجامعة  تقيم   ■
ندوة عن كتاب وزير الخارجية األردنية السابق مروان 
��ر »ن��ه��ج االع���ت���دال ال��ع��رب��ي: م���ذك���رات سياسية 

ّ
امل��ع��ش

1991 ���� 2005« وذلك عند السادسة من مساء الجمعة 
10 الحالي في قاعة عصام فارس. ويشارك في الندوة 
النائب واإلعالمي غسان تويني والكاتب رمزي نّجار. 

وتلي الندوة حفلة توقيع الكتاب.

م��رور عشرين عامًا على تأسيسها،  ■ في مناسبة 
عازف  يقّدمها  موسيقّية  حفلة  البلمند  جامعة  تقيم 
البيانو تاتيانا  الكمان جورج سعادة سكاف وعازفة 
���� خ���وري. وخ���وري ح��ازت ج��وائ��ز عاملية في  بريماك 
لبنان، حيث  البيانو، وتقيم في  العزف على  مباريات 
مدار  على  تقّدمها  كثيرة  ح��ف��الت  خ��الل  م��ن  تنشط 

السنة.

فالش

حسين السكاف

 أخ���ي���رًا م��ع��رض��ًا خ���اص���ًا ل���أزي���اء العربية 
ّ

 أع�����د
 ظ��رف��ًا ص��ع��ب��ًا أّج����ل إقامته. 

ّ
ال��ت��ي ي��ح��ّب��ه��ا، ل��ك��ن

م��ن��ح��وت��ات��ه ت��ذه��ب ب��رس��ائ��ل��ه��ا إل����ى ح��ي��ث األلم 
اإلنسان.  ومأساة  والظلم  والعنصرية  والجوع 
السياسي  وال��ن��اش��ط  ال��ن��ّح��ات   )1954( ينس غلشوت  ���ه 

ّ
إن

ال���دن���م���ارك���ي، رأى ف��ي��ه ب��ع��ض��ه��م ام���ت���دادًا ألف���ك���ار مواطنه 
هانس كريستيان أدرسن )1805 ���� 1875(، الكاتب الساخر 
الذي تناولت أعماله آالم اإلنسان البسيط. في مشغله في 
 »ثياب اإلمبراطور« هي 

ّ
مدينة أودينسا، يقول: »أعتقد أن

من أشهر قصص أندرسن، إذ تفضح الزيف. وهذه الفكرة 
ه���ي م���ا ت��ح��م��ل��ه أع���م���ال���ي من 
ينتشر  حيث  للعالم،  رسائل 

الزيف«.
في حديقة املشغل، يقف تمثال 
برونزي بارتفاع ثالثة أمتار 
 Survival of ه

ّ
ونصف متر، إن

the Fattest )»البقاء لأغلظ«( 
ال���ذي ج��اب العالم ع��ام 2002 
ومنهكًا،   جائعًا 

ً
رج��ال  

ً
ال

ّ
ممث

بخرقة  األس��ف��ل  يستر نصفه 
ب��ال��ي��ة، وي��ح��م��ل ع��ل��ى أكتافه 
 ال يريد 

ً
كائنًا بدينًا وكسوال

�������ه مغمض 
ّ
إن امل�����ش�����ي، ح���ت���ى 

العينني. ومع ذلك، ُيمسك هذا 
كئ 

ّ
ليت طويلة  بعصا  الكائن 

متناسيًا  يسير،  ه 
ّ
كأن عليها 

اليمنى  من يحمله. وفي يده 
يحمل ميزان العدالة! »غياب 
عدالة يؤّرقني، وهذا التمثال 
العالم  ي��ص��ب��ح  ب����أال  ت��ح��ذي��ر 

بهذه الصورة املخيفة«.
التمثال  ف���ي  ب��ع��ض��ه��م  وج����د 
السمراء.  القارة  إلى  يرمز  ما 
 
ً
إدانة ف���ي���ه  رأى  َم�����ن  وه����ن����اك 
ط 

ّ
والتسل ل�����الس�����ت�����ع�����م�����ار 

 ُيجمع 
ّ

ال��س��ي��اس��ي. ل��ك��ن ال��ك��ل
يبتعد  ال�����ع�����م�����ل   

ّ
أن ع�����ل�����ى 

ب��م��وض��وع��ه ع��ن ه��م��وم الفرد 
أعمالي  »أغ���ل���ب  ال��دن��م��ارك��ي: 
ومأساته،  ب���اإلن���س���ان  ت��ه��ت��م 
أطرحها  إنسانية  ورسائلها 
ال  الشكل  ه��ذا  عنيف.  بشكل 

ها خالية من املشاكل، 
ّ
تجده كثيرًا في الدنمارك، ليس ألن

 
ُ

»أنجزت ويتابع:  العنف«.  يخافون  الدنماركيني   
ّ

ألن ب��ل 
العديد من األعمال التي تخص املجتمع األوروبي، بينها 
 ب��ش��ري��ًا برأس 

ً
»وح���ش���ي ال���داخ���ل���ّي« ال����ذي ي���ص���ّور ه��ي��ك��ال

��رض ع��ام 1993 في 20 
ُ

خنزير وأذن��ي كلب«. ه��ذا العمل ع
مدينة أوروبية مجّسدًا صرخة في وجه األنانية الجديدة 

لدى الفرد األوروبي.
ويمضي ينس غلشوت في تعميق هذه الفكرة: »أنا قلق 
، تغّير 

ً
ال���دن���م���ارك م���ث���ال ع��ل��ى مستقبل اإلن���س���ان. ه��ن��ا ف���ي 

ال��خ��وف من  أي��ض��ًا. عملي يترجم  اليومية  ال��ف��رد والحياة 
أن تسيطر علينا قوانني الغاب«. ال يكتفي الرجل بأعماله 
ليقول احتجاجه على ما آل��ت إليه األم��ور، بل يقيم دومًا 
م���ح���اض���رات ع���ن خ��ط��ر ال��ع��ن��ص��ري��ة ف���ي أوروب�������ا وحقوق 
د دائمًا: »املذابح التي تحصل في العالم، 

ّ
الالجئني... ويرد

��ا ب��ال��ق��در ال����ذي ي��ت��خ��ّي��ل��ه م��ع��ظ��م الناس 
ّ
ل��ي��س��ت ب��ع��ي��دة ع��ن

هنا«.

عن الزيف وغياب العدالة

منحوتاته 
تذهب إلى 

حيث الجوع 
والعنصرية 

ومآسي اإلنسان 
المعاصر

ينس غلشوت

األربعاء  8  تشرين األول  2008  العدد 645  

البقاء لألضخم  ـــ  2002  

التغيير  ال��ع��ن��اوي��ن  ت��ك��ش��ف  ف���اغ���ر«. 
���ه���ا تنقلب 

ّ
ف���ي م���وض���وع ال��ل��وح��ة، إن

على سطوة الرداء. الظهور قد يكون 
»ال���ش���ورت األح���م���ر« ع��ن��وان إحدى  ب����
العباءة  فيها  ت��ن��زع  ال��ت��ي  ال��ل��وح��ات 
تشّوهاته  ل��ت��ن��ك��ش��ف  ع���ن ص��اح��ب��ه��ا 
يبرز  ق���ص���ي���ر  س����������روال  وب����ش����اع����ت����ه. 
القدمني  البطن وأص��اب��ع  ف��ي   

ً
��ال

ّ
ت��ره

الطويلة،  اليدين  وأظافر  املستطيلة 
ض��م��ادة ح��م��راء ع��ل��ى ال����ذراع وربطة 
رب��م��ا تخفي  ب��أل��وان متناقضة  عنق 
تشّوهًا آخر. يقترب هذا الشكل كثيرًا 

من املنحوتات البدائّية األفريقية.  
ي���ج���ل���ب���ب سبهان  ���م���ا 

ّ
ق���ل امل�������رة  ه������ذه 

ال��ن��اح��ل ج���دًا، أح��ي��ان��ًا يتركه  الجسد 
���ه ي���خ���رج م���ن ب��ت��ل��ة وردة. 

ّ
ن��اب��ت��ًا ك���أن

������ه ال���ش���خ���ص ن��ف��س��ه ال������ذي رسمه 
ّ
إن

سرمدية«  »أج����س����اد  م���ع���ارض���ه  ف����ي 
 ،)2008( ال��ل��ي��ل«  م��ن  )2007( و»أب��ع��د 
وغ��ي��ره��م��ا م��ن امل��ع��ارض الشخصية 
دت بني باريس ونيويورك 

ّ
التي تعد

وبرشلونة  وروم��ا  ومدريد  وجنيف 
وبومباي. 

»بطل«  أو  إلى موضوعه،  وبالعودة 
ل��وح��ات��ه، ن��ج��ده وق���د ت���رك ذق��ن��ه غير 
حليق وطال شعره، وزادت الخطوط 
ع��ي��ن��ي��ه، وتعاظمت  ت��ح��ت  وال���ه���االت 
الوقت،  عليه  م��ّر  لقد  وعزلته.  كآبته 
وص�������ارت ع���اط���ف���ت���ه م���ك���ش���وف���ة حتى 
 وعصب 

ً
م���رة آدم تكميمه  ل��و ح���اول 

عينيه مرات، أو تغطية إحدى عينيه. 
قرينه  في حرمان  يبالغ  الفنان  ك��أن 
م��ن ال��ت��ع��ب��ي��ر ع��ن ط��ري��ق ال��ن��ظ��ر. هذا 
النظر الذي يبدي ��� حني ُيترك متاحًا 
 بالالمباالة إزاء العالم 

ً
��� شعورًا قاتال

املنظور. 
لونيني  ب���خ���ط���ني  م����وث����ق  ال���ش���خ���ص 
ب���رت���ق���ال���ي���ني، ك���أن���ه���م���ا م���ع���ل���ق���ان في 
بكماشات.  أو س��م��اء  غ��ائ��ب��ة  ش��ج��رة 
اللوحة،  ق�����ارئ  ي��ف��ت��رض��ه��ا  م��ش��اه��د 
حني يرى عمل »رجل عصفور« الذي 
يقترب شكله من شرنقة لن تفلح في 
الخروج، أو من عصفور حالك السواد 
سيكون  ط����ي����ران  أّي  ل���ل���ش���واء.   

ّ
ي���ع���د

النظرة  ج����ن����اح����ني؟  ب�����ال  ل���ع���ص���ف���ور 
الرجل  إذ يلتفت  نفسها ستواجهك، 
املعلق وي��ح��دق ج��ارح��ًا ف��ي م��ن يراه. 
كذلك هي حال البورتريهات املؤطرة 
ع����ري����ض، مزركش  ن���ح���اس���ي  ب����إط����ار 
وتقليدي، كأنها صور قديمة التقطت 
 

ّ
م���رآة. تشعر بأن ف��ي  لشخص ينظر 

لك  يتاح  ل��ن  البورتريهات  ه��ذه  مثل 
مشاهدتها سوى في قصر مسحور، 
أو فيلم بأجواء غرائبية، النظر فيها 
ليس موجهًا إلى الخارج، آدم معنّي 
ليعيد  يستنطقه  ال��ج��م��ال  ب��ض��م��ي��ر 
االعتبار إلى مفهوم القبح. تشاهدك 
ق؟ أنت ال 

ّ
اللوحة فتقول لك: فيَم تحد

ي تشّوهًا؟   
ّ
تقل عن

حتى 24 تشرين األول )أكتوبر( الجاري 
��������� غ���ال���ي���ري »ع�����اي�����دة ش�����رف�����ان« )وسط 
 ���  01/983111 ل��الس��ت��ع��الم:   ������� ب���ي���روت( 

www.aidacherfan.com)من أعمال يوسف عبدلكي )تفصيل


