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افتـتحت الفنانـة التشكيـلية العـراقية هدى اسعـد معرضها الـشخصي الثاني
في العاصمة االردنيـة عمان مؤخرا وذلك على قاعـة مجلس االعمال العراقي
بــرعـايـة الـفـنــان حـســـــــــــ نـشــوان رئـيس رابـطـة الـفــنـانـ الـتـشــكـيـلـيـ

عرض عنوان  عالمات تكوينية. االردني  حمل ا
ادتي الـزيت واالكريـليك على   وضم اكـثر من ثالثـ عمل فنـيا اشـتغلـتهـا الفنـانة 

القماش . 
وكـانت الـفـنـانـة قـد اقـامت مـعـرضـهـا الـشـخـصي االول في بـغـداد في اخلـامس من

شهر شباط عام  2017.

رسالة عمان 
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خــالــد حــســ من مــديــنــة عـفــرين
بــريف حــلب ـ ســوريــا تــخــرج من
ـية معـهـد الـفنـون اجلـمـيلـة أكـاد
فـتـحي مـحمـد بـحـلب ـ قـسم الرسم
والنحت  2009 – 2007وجلأ إلى

انيا منذ عام 2015 أ
كانت طفولـته في حي شعبي ببيت
قـد وبـ أنـاس بـسـطـاء وضـمن
مــنــظــومـــة الــعــادات والــتـــقــالــيــد
االجتـماعـية تـسهل االحـتكـاك فيـما
ـسـاعـدة واخلـيـر بـيـنـهم ومــد يـد ا
دائمًـا. وهو مـحب للـحيـاة والناس
والـبــسـاطــة يـحـاول أن يــسـلك كل
طــرق الــتـي تــوصــلـه إلى اجلــمــال

ــعــرفــة واإلبـــداع. يــغــلب طــابع وا
ـأسـاة الـهجـرة والـنزوح احلزن وا
ـعانـاة عـلى مـعظـم أعمـاله فـهو وا
خـــرج مـن بـــلـــد اجـــتـــاحـــته حـــرب
طــاحــنــة حــيث الــضــحــايـا واآلالم
والـدمـاء. ويـحــاول أيـضًـا أن يـتـرك
بـصــمـة خـاصــة به مـهــمـا اتـبع من
دارس الـفنـيـة. مشـاركاته في أهم ا
ـعـارض: ـ مشـاركـتـ في مـعرض ا
الـطالب فـي مـعـهـد الفـنـون بـحـلب ـ
ـركـز الـثـقافي مـشـاركة في  2009
في مـديـنة الـطـبقـة بـسوريـا ـ وبـعد
ــــانـــــيـــــا شــــارك مع جلــــوئه إلـى أ
ــان فـي الــعــديــد من الـــفــنــانــ األ
ـعــارض مـنـهـا: ـ مـعـرض ا
جـماعي مـشاركـت 2016
ـ مـــــــعـــــــرض جـــــــمـــــــاعي
مشـاركت  2017ـ معرض
فـردي  2017حتت عــنـوان
"نــعم لــلــحــيــاة" ـ مــعــرض
مـشــتــرك في هــواء الــطـلق
 2018ـ ولـــديـه مـــشـــاركـــة
ـان قبل أخـرى مع فنـان أ
نـهـايـة هــذا الـعـام كـمـا أن
الــــعـــــديــــد من الـــــصــــحف
ـانـيـة كـتبـت عن أعـماله األ

ومشاركاته.
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راحل عن بداياته الفنية (ا
والــصـعــوبــات) يــقـول: في
مرحـلة الطـفولة كنت أرسم
أشـياء بسـيطـة دون معرف
األســبــاب مع مــرور األيـام

: التشكيلي خالد حس

ــا إلـى أداء الــرســالـة: الــشــهــرة وإ
ارسم ألني خـلـقت رسامًـا أجد خـالد
حــســ بـ األلــوان والــريــشـة وفي
أعـمــاق الــلــوحــة حــ أضـيـع أجـد
نـــفـــسي بــــ لـــوحـــاتي الـــشـــهـــرة
ـال ضــروريـة ألي عــمل أو لـكــسب ا
ولــكـن هــدفي لـــيــست الـــشــهــرة من
الـــطــــريـف حــــ أعـــرض أعــــمــــالي
ـادية ال والـنـاس تسـأل عن الـقـيمـة ا
اعــرف اجلــواب تــمــامًــا غــايــتي أن
ا إلى أوصل رسـالـتي للـمـتـلـقي ور
ــســتــقــبل. يــهــمه تــرك الــعـــالم في ا
ـتـلـقي: عـنـدما انـطـبـاع جـيـدًا لـدى ا
هم أشارك في أي معرض اجلانب ا
بـــالــنــســـبــة لي أن أنـــقل صــورة عن
جتــربـــتي وعن بــلـــدي مــثــال حــ
أشارك في مـعرض جديـد فأن الناس
هم تتـذكـر مشـاركتي الـسـابقـة من ا
تـلق بـصمـتي وأثرًا أن أترك بـ ا
حسنًـا. الغربـة أفادته كـثيرًا: الـتنقل
عرفة منها ب دول العالم يزيـدني ا
الـتــعـرف عـلى الـثــقـافـات عن الـقـرب

والـــتـــعـــايش وتـــقـــبل اآلخـــر نـــعم
ـسـاحـة أكـبـر من أفـادتـني الـغـربـة 
طموحـاتي الفـنية والـشخـصية وبال
قــيــود. ال يـــزال طــريق الـــعــودة إلى
الوطن مـجهولًا: بال شك بـلدي يعني
لي الــكـــثــيــر فــقـــد ولــدت وتــكــونت
شخـصـيـتي هـنـاك بـ تـراث مـديـنة
عــفـرين وثــقــافـة حــلب. أمــا مـســألـة
الـــعـــودة من عـــدمـــهـــا مـــازال األمـــر
مـجـهـولًـا واألرض مـا تـزال مـلـطـخـة
بـدمـاء األبـريـاء هنـاك. يـنـهي الـفـنان
الـتشكـيلي خالـد حس حـوارنا معه
بــالــقــول: إذا أردت إيـــصــال فــكــرتك
لــلـعــالم أجــمع عـلــيك أن تــتـقن حب
الـنـاس وتـقـبل اآلخر حـيـنـهـا سوف
تـتقن جـمـيع اللـغـات والثـقـافات. في
الـنـهــايـة أشـكـر كل مـن يـسـعى لـغـد
أفضل ونشر ثقافة احملبة والتسامح
وبـــالـــتـــالـي الـــرقي واالزدهـــار بـــ
شـــعـــوب الــعـــالم وبـــعـــيــدًا عن آالم
احلـرب والدمار. كل الـشكر والـتقدير

لك.

تـعـلـقت بـالـرسم أكـثـر الزلـت أشـعر
إن الــرسم هـو شـيء الـوحــيـد الـذي
أجد نـفسي فيه حـيث ب اخلطوط
واأللــوان. ويـضــيف: بـدايــة رسـمت
البورتريه لي وإلخوتي وأصدقائي
أتذكـر كنت كلمـا أرسم لوحة جديدة
أعلقها في صـالون منزلنا وفي هذه
الـلـحـظـات كانـت تأخـذني مـخـيـلتي
إلى مـكـان آخـر إلى صـالـة ضـخـمـة
مكـتـظـة بـالنـاس كـنت اعـتـبـر إنني
حـقـقت إجنـاز ثم مـا يـلـبث أن أعود
إلى واقـــعي هــــنـــا كـــانـت نـــقـــطـــة
اكــتــشــافي لــلــرسم لــذلك الــتــحــقت
ـعــهـد الــفـنــون ألصــقل مـوهــبـتي
وأحــقق طــمـــوحي في الــرسم وقــد
واجـهت صـعـوبـات مـتـعـلـقـة بـواقع
اجتـماعي رافض للـفن الذي ال يرى

إنه وســـيـــلـــة ورســـالــة
إنـســانـيــة بـ شــعـوب
الـعالم. ال تـفضـيل عنده
بــ لــون وآخــر: ألــوان
عــــنـــصــــر أســــاسي في
الـــلــوحــة وخـــاصــة من
نــاحـــيـــة لـــفت عـــنـــايــة
ـتلـقي ولـكن الـعـنـصر ا
األهـم هـو كــيـفــيـة طـرح
ـواضــيـع والـتــكــوين ا
بــالـنــسـبــة لي ال أفـضل
لـــون عـــلـى آخـــر ارسم
عــلى جــمــيع اخلــامــات
واســــتــــخـــــدم جــــمــــيع
ــــــــــــــــــــــواد. األدوات وا
ـــتـــلـــقـي ال يـــهـــتم في ا
ــا خــامـــة الــلــوحــة وإ
بـجــمــالــيــة ومــضــمـون
العمل. أعماله غالبًا عن
احلــــرب ونـــتـــائـــجـــهـــا
ــريـرة وهـو راض عن ا
أول مـــــشـــــاركـــــة له في
ـانــيـا: أغــلب أعــمـالي أ

ـأساة والـهـجـرة والـدمار هي عن ا
ـانــيـا وأول مــشـاركــة لي هـنــا في أ
كـانت عن مـأسـاة الـسـوريـ بـشـكل
عام لـقد شاهـدت ردة فعل الصحف

واجملــــــتــــــمع دون أن أتــــــرجم أو أن
أشــرح لــهم كــلــمــة واحــدة عــنــدهــا
شـــعـــرت بـــأنـــنـي قـــد أوصـــلت لـــهم
الرسالة أي مـاذا يجري ويحصل في
بــلــدي مـن خالل الــريـــشــة واأللــوان
وقـطعـة القـماش. ال يـرى من ضرورة
ــكــان أن يــعــجب الــنــاس بــكل مــا
يرسـمه الفنـان: على الفـنان أن يكون
ذا خلفـية ثقافيـة وله أحاسيس فنية
قـيمـة وليس شرطًـاً أن تلـفت لوحاته
ـا عشرون متلقيًا ال نظر اجلميع ر
يـلفت نـظـرهم أي لوحـة وقـد يقـتني
ـتــلـقي رقم واحـد وعـشـرون جـمـيع ا
الــلـوحــات. يـطـمـح إلى تـرك بــصـمـة
خـاصـة به: الـفن دائــمًـا يـحـتـاج إلى
احلريـة ال ألـتزم بـقـاعدة أو أسـلوب
معـ ارسم الـواقعـيـة االنطـباعـية

والــتــجــريـديــة فـي بـعـض األحــيـان
ولــكن أمـيل إلـى االنـطـبــاعـيــة أكـثـر
وأحـــاول دائـــمًـــا أن أتـــرك بـــصـــمـــة
دارس خـاصة بي مهـما اتـبعت من ا

الفـنية. ال يـتوقـع أن يحل الـكتاب
اإللكـتروني مـحل الـكتـاب الورقي
ـعـارض وال الــفن الـرقـمي مــحل ا
التـقلـيديـة احليـة: ال أظن ذلك قد
يـحـصل ولــكن ال يـســتـمـر مـازال
هــنــاك شـــريــحــة كـــبــيـــرة تــهــتم
حلضور أمسية أو معرض للكتب
رغم هــذا الـــزمن الــتــكـــنــولــوجي
ـعـارض الــفـنـيـة ــتـطـور. أمــا ا ا
األمر يختـلف مثال عندما أذهب
إلى زيارة متحف هنا في أوروبا
أرى الـنــاس تـقف لــسـاعــات لـكي
حتــصـل عــلى بــطــاقــات الــدخـول
وهــــذا شيء إيــــجــــابي دون ذلك

أظن تفقد القيمة الفنية.
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 رغم تـأثــره وإعـجــابه بـأســالـيب
بــــــــــــــــــــــــــــــعــض
الـتـشـكـيـلـيـ إال
أن قـــــــــدوتـه هي
ذاته: لــكل فــنــان
له خـصــوصـيـته
والـنـاجت التـأثـيري
من حـــــولـه لـــــذلك
أتـــأثـــر بـــأســـلــوب
"فـــيـــنـــســـنت فـــان
غـــــوخ" و "كـــــلــــود
مونيه" هم وبعض
الفـنانـ من عصر
الـــنــهــضـــة ولــكن
دائـــمًـــا أبـــحث عن
ذاتــي بــــــــــــــــــــــــــ
األســــــــــــــالـــــــــــــيـب
ــدارس أبـــحث وا
ألخــــلـق إبـــــداعــــا
شـيـئــا وقـريـبـا من
شــخــصــيــة خــالــد
حـــــســـــ أكـن كل
االحتـرام والتـقدير
جلـمــيع الــفـنــانـ
وال أريـــد أن اذكــر األســمـــاء ولــكن
قــــدوتي هـي ذاتي مـن مــــشــــاعـــري
وأحــــــاســــــيــــــسـي الــــــتي أحــــــاول
ترجـمـتهم. ال يـهـدف من الرسم إلى

شـهدت القاعـة الكبرى في جـمعية
الـفنـانـ الـتشـكـيلـيـ العـراقـي
حــشــدا كــبــيــرا لــعــشــاق اخلــزف
العـراقي وحضور جمـاهيريا وهم
يــتـــابــعــون اعــمـــال اكــثــر من 49
خــزافـة وخــزافـا وزعــوا اعـمــالـهم
عـلى ارجـاء  قـاعة اجلـمـعـيـة التي
اعــلــنت افــتــتـاح اهم مــعــارضــهـا

للعام   2018.
ـعرض افـتـتـحه مديـر عـام دائرة ا

الـفـنون الـعـامة وكـالة  عـلي عـويد
والـســفـيــر الـفــرنـسي فـي الـعـراق
ورئـيس جــمــعــيـة الــتــشــكـيــلــيـ
الـعــراقـيــ الـفــنـان قـاسـم سـبـتي
ـيـ وعـدد من الـفـنـانـ واالكـاد
ــهـتـمــ بـالـشـأن واالعـالمـيـ وا
الـثـقـافـي  وعـرضت الـقـاعـة اكـثـر
من تسـع عـمال خزفـيا جـسدتـها
انـامل كـبــار اخلـزافـ الـعـراقـيـ
وأبدى الـسفـير الفـرنسي والعـرب

الـعـراقيـة تـلك النـخـلة الـتي اهـملت
وقــطــعت واحــرقت فـي مــنــاســبـات
ــة الــيــوم اظــهــرهــا بــشــكــلــهـا مــؤ
اجلـمــالي اخلـزفي لـتــبـقى شـامـخـة
وبـقلـوبنا وبـاعمـالنـا الفنـية ومـنها
اخلـزفيـة الـيوم وكـنت قـد قدمت في
ـاعـون الـذي مــعـارضي الــسـابـقــة ا
يـبـرز الـنـقـوش واحلـروف وااللـوان
اعون واليـوم جسـدت النـخلة فـي ا
القـول انــهـا بـاقــيـة وسـتــبـقى رمـزا
يـعطـينـا الـنمـاء والبـقاء ) ويـضيف
(واالن اهيئ عمال فنيا سيشارك مع
ـعـرضـهـا الذي مـجـمـوعـة ازامـيل 
ا سيكون عملي سيفتتح قريبا ور
مع ازامـيل مـفاجـأة واعـدها نـوعـية
لـلـمتـتـبع لـلـمـشـهـد الـفـني الـنـحتي

والتشكيلي واخلزفي) 
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احمد ابـتسام النـاجي احمد جعـفر
امــيــر عـــبــد الــرزاق  اكــرم نـــاجي 
ايــهــاب عــبـاس حـســون الــنــقــاش 

وناس بـيشكـار كه مال تراث ام
ثـوره اخلـفـاجـي حـسـنـ عـبــاس 
حــيــدر خــزعل   حـــســنــ غـــالب 
الـــطـــاهـــر حـــيـــدر رؤزف  حـــيــدر
صــبــاح خــالــد جـبــار رجــاء بــهـاء
رعـد الـدلـيـمي  رؤوف عـمر الـدين 
حــــمه زيـــــد لــــقــــمــــان واخــــرون .
وضــيــوف الــشـرف فــالــنــتــيــنـوس
ــبــوس  غــازي الــســعـودي  كــارا
سـعد شـاكـر  تركي حـسـ  حازم
الـزعـبـي  ولـيـد الــقـيــسي  نـاصـر
حلـبي ودليـر سعـد شاكـر . وتالفت
جلـنــة اخـتــيـار االعــمـال من كل من
غــازي الــســعــودي  اكــرم نــاجي 
حـسن ابـراهـيم  مـحـمـد الـكـناني 
ســعــد الــعــاني وتـــالــفت الــلــجــنــة
الـتنظـيميـة من قاسم حـمزة فرهود
 سـعــد الـربــيـعي  ســمـيــر مـرزة 
رشا بـاسم  مراد ابراهـيم  حس
ـشرف لـيجي وا مطـشـر وحسـ ا

العام قاسم سبتي.

في بـغداد  بـورنو أوبـيـير اعـجابه
يـز الفنان بـالفكر واالبـداع الذي 
الـــعـــراقـي واثـــنى عـــلى االعـــمـــال
فيما قال رئيس جمعية عروضة  ا
الـفـنـانـ التـشـكـيـليـ الـعـراقـي
الــفــنــان قـاسـم سـبــتي ( لــقــد كـان
مـعـرض اجلـمـعـيـة عـام  1956هو
ـنـاسـبـة االولى الـتي ظـهـر فـيـهـا ا
عاصـر ظهورا  الفتا بعد اخلزف ا
ان كـــان لــتـــاثــيـــر الــظـــهــور االول
العـمال خـزفية في مـعرض جمـعية
الصـداقـة العـراقـية  –الـبـريطـانـية
عـام  1948 اثـر مــهم اكـد حــيـويـة
ـــشـــهـــد الـــتـــشـــكــــيـــلي في تـــلك ا
الـسـنـوات حيث كـانت تـلك الـفـترة
وكــــــانـت الـــــــبالد انـــــــذاك نـــــــالت
اسـتقاللـهـا تنـمو بـشـكل  مضـطرد
فـي جمـيع مـنـاحي احلـيـاة ومـنـها
اجلــوانـب الــثـــقــافـــيــة والـــفــنـــيــة
واالجـتــمــاعــيـة  ومــنــذ ذلك االمـد
نـحـا اخلــزف الـعـراقي مـنـحـنـيـات
كــبــيــرة ومــعــاصــرة بــشــكل
واضـح وصــــــــــار اخلـــــــــزف
العـراقي له مـكانـته الـكبـيرة
هـنـا وهـنـاك بـعـد ان تـتـلـمـذ
على يد كبار اساتذة اخلزف
هـــنـــاك فــكـــان اول من درس
اخلــزف في مــعــهـد الــفــنـون
اجلمـيـلـة هي زوجـة االثاري
الــبـــريــطــاني ســـيــ لــويــد
عــــــــــــــامـي  1949-1948ثـم
خـلفـهـا اخلـزاف البـريـطاني
ـــــعـــــروف ايـــــان اولـــــد ثم ا
مـــالــــبث ان عـــاد الى بـــلـــده
لــــيـــلــــتـــقـي زمـــيـل دراســـته
اخلزاف فالنـتينوس فعرض
عليه وظيـفة شاغرة كمدرس
بــــــــديال عــــــــنـه فــــــــوافــــــــقه
فـــالــنـــتــيـــنــوس ثم اســـتــقل
طــائــرة قـــادمــا الى بــغــداد)
ويـضـيف ( ان فـالـنـتـيـنـوس
يـــقـــول عن حلـــظــة وصـــوله

ـطار لـبـغداد كـان اول اسـتـقبـالي 
ـثنى عـاصفة تـرابية حـمراء بلون ا
الـط وطـقس يـغلي وفـنـدق بائس
فراودتني فكرة العودة قبل ان اقرر
البقاء ببغـداد التي احببتها كبلدي

الثاني ) . 
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ويـــــقــــول ســــبـــــتي ( لـــــقــــد كــــرس
فـالنتـينوس الذي يـحل بينـنا اليوم
بـاعـوامه الـتـسعـ نـفـسه لـتدريس
اجـيـال من الـطـلـبـة الـذين تـتـلـمذوا
ـبــدعه وخــبــراته حـيث عــلى يــده ا
كــان اول تالمــذته اخلــزاف الـراحل
سـعــد شــاكــر وهــاهــو الــيــوم يـرى
مــبـــدعــنــا بـــام عــيــنه مـــاذا فــعــلت
حلــظــات صـبــره اجلــمــيل هــنـا في
بغداد وخزافيه الذين مازالوا حتى
 هذه الـلـحظـة يسـيرون عـلى خطى
اولـئـك االجـداد الــذين خــلـفــوا لــنـا
ـتخمـة باالسرار وبـالقطع تـلولهم ا
ا ابهرت العالم)  اخلزفية التي طا
ي د . مـحــمـد الــتـشــكـيــلي االكــاد
الــــكـــنــــاني قــــال لـ ( الــــزمـــان ) ان
ـــــثل احـــــد (مـــــعـــــرض الــــــيـــــوم 
االجنــازات والــنــشــاطــات الــفــنــيـة
والـثــقـافــة واجلـمــالـيــة الـتي تــقـام
خالل الـعـقـد االخـيـر من هـذا الـقرن
ودابت جـــمــعــيـــة الــتـــشــكــيـــلــيــ
العـراقي عـلى ان تقدم في كل مرة
نــشــاطــا ثـقــافــيـا وفــنــيــا مـتــمــيـزا
بــحـضـوره الــنـوعي عـلـى مـسـتـوى
ــشـاركـة االسـالــيب والـتـقــنـيـات وا
الـنـوعـيـة لالجـيـال والـتالقح مـاب
االجـــيــال وهــنـــاك جــيل واضح في
ــعـرض حــيث فــعـلت جــمـيع هـذا ا
االشـتغـاالت الفـنـية وعـلى مسـتوى
ـعرض التـاثر والـتاثـير لـذلك هذا ا
ـثل اضـافـة نـوعـيـة جـديـدة وذلك
بــاســتــخـــدام جــمــلـــة من االعــمــال
اخلـــزفـــيــــة لـــفـــنـــانـــ عـــراقـــيـــ
ومــغــتــربــ اغــتــنــمــوا الــتــجــربـة
ـيـة فـجـاءت اعـمـالـهم اضـافـة الــعـا

ـعـرض جـزء نـوعـيـة لــهـذا ا
مــــنـــــهــــا خـــــرج من االطــــار
الـــتـــقـــلـــيـــدي لـــفن اخلـــزف
لـصـالح االطـار الـالتـقـلـيـدي
الـذي يـفـعل الـفـضـاء ويـهـتم
بـالقـيـمـة الشـكـلـية واحـيـانا
يهـتم بالـقيـمة الـفكـرية التي
حتـمـلهـا االعـمـال الفـنـية اي
انه خــــرج من فـــعل اخلـــزف
الــذي يـــراهن عـــلى الـــشــكل
وتــقــنـــيــة الــزجـــاج فــبــهــذا
ــعــرض هــنــاك الــتــفــاتـات ا
ذكـــيـــة جـــدا ايـــضـــا هـــنــاك
حـضـور فـاعل مـن الـفـنـانـ
الـشـبـاب كـالـفـنان طـه حنش
ومـــهــدي اجلـــابــري والــذين
اشـتــغـلـوا بــواقـعـيــة فـائـقـة
ستوى االيقوني وهو ربط ا
ـــتــداول الى مــســتــوى من ا
الــتــامل اجلــمــالي من خالل
مقاربة جمـالية ماب اعمال

التــخـــضـع لــلـــفـــعل اجلـــمـــالي او
ــعـايــيـر اجلــمـالــيـة وهي طــبـعـا ا
ية جتربة هي جـزء من جتارب عا
عـرض فيه تالقح اضـافة الـى ان ا
فـكـري مـابـ اكـثـر من جـيل وهـنا
ـعـرض الذي جنح تـكـمن اهـمـيـة ا
فـي كل شئ ) . امــ ســرجــمــعــيـة
الـتـشـكـيــلـيـ الـعـراقــيـ الـفـنـان
قـاسم حــمـزة الـذي جــسـد بــعـمـله
اخلزفي النخلة العراقية وبشكلها
اجلـمــيل والـشـامخ والنــنـا عـرفـنـا
ـاعـون الـفــنـان حـمــزة يـقـدم لــنـا ا
عهوده الـذي تميز به وبـطريقـته ا
ان يـــكـــون مـــاعــونـه مــعـــلق عـــلى
عرض والـيوم يخـرج لنا جـدران ا
تمـيز والذي بـحفـر على ماعـونه ا
عرفه اجلمهور من خالل مايرسمه
ويــــحـــفـــر عــــلى ســـطـح مـــاعـــونه
الــزخــارف واخملــطــوطـات والــتي
عرض ركـنتهـا على احد جـوانب ا
هي صــرخــة احــتــجــاج لــلــنــخــلـة

نسية يفتتحون معرض حكايا الط خزافو التلول ا
خالد حس

من اعمال الفنان 

عرض السفير الفرنسي يفتتح ا

عرض شاركة في ا جان من االعمال ا
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بغداد

احدى لوحات الفنان 


