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()4
وكخلفية مل��ا �آل �إل�ي��ه راه��ن الأل ��وان توثق امل�ؤلفة
م��ا ب��ذل��ه ك�ث�ير م��ن ال�ع�ل�م��اء وال�ف�ن��ان�ين وامل�صممني
واللغويني ج�ه��وداً مهمة لتعيني الأل ��وان وتوزيعها
وت�صنيفها .لكنها تنوه ،خ�صو�صاً ،مبا بذله الفنان
الهولندي �أ .بوجرت يف نهاية القرن ال�سابع ع�شر من
جهد وا�سع اللتقاط جميع الأل��وان املعروفة �إذ �ألف
كتاباً م��ن � 800صفحة ع��ن ف��ن خلط الأل ��وان املائية
وا�ستخدامات كل لون ،وطريقة �إنتاج �أ�شكال جديدة
من الألوان.
لكن االهتمام بالألوان يتجاوز كونها ظاهرة طبيعية
جمردة� ،إىل كونها م�س�ألة ثقافية �أي�ضاً .فلن�أخذ ،على
�سبيل املثال ،فكرة ت�صنيف الألوان �إىل دافئة و�أخرى
ح��ارة� .سوف نقول �إن الأحمر والأ�صفر دافئان ،و�إن
الأزرق ب��ارد� .إال �أن ه��ذا الت�صنيف مل يكن م��وج��وداً
�إال منذ القرن الثامن ع�شر ،فهناك دالئل ت�شري �إىل
�أن الأزرق ك��ان ُي َعد يف ال�ق��رون الو�سطى لوناً دافئاً،
بل �أك�ثر دفئاً من الأل��وان كلها .فالنظر �إىل الأل��وان
ي�ن�ب�غ��ي� ،إذاً� ،أن ي �ك��ون ب��اع�ت�ب��اره��ا ذات �ي ��ة (�إب��داع �ي��ة
ثقافية) ،وبخا�صة �أنْ ال و�صفَ عاملياً دقيقاً جلميع
الألوان املعروفة.
لقد كان الكتاب الكال�سيكيون الغربيون ينظرون �إىل
الأل��وان كطريقة �أو �أ�سلوب من �أ�ساليب التهريج� ،أو
ال�سلوك ال�شاذ �أو الطفويل .حتى �أن كاتباً كالأمريكي
هريمان ملفيل ( )1819-1891ي�صفها ب�أنها لي�ست
��س��وى خ ��داع خ�ف��ي ،ولي�ست ج ��زءاً م��ن الأ��ش�ي��اء حقاً
ولكنها مو�ضوعة من اخلارج.
ولي�ست وج�ه��ة نظر ملفيل ه��ي الأوىل �أو الوحيدة
يف ه��ذا ال�ت���ص��ور ،فقد �أظ�ه��ر الربوت�ستانت �سذاجة
ع�ق�ل�ي��ة ب���ش�ك��ل رئ�ي����س م��ن خ�ل�ال ل��وح��ة م��ن الأ� �س��ود
والأب� �ي� �� ��ض ،و�إزال � � ��ة الأل � � ��وان امل ��رح ��ة م �ث��ل الأح �م ��ر،
والربتقايل ،والأ�صفر ،والأزرق عن جدران الكني�سة،
وم ��ن خ��زائ��ن مالب�سهم اخل��ا� �ص��ة .ع�ل��ى ال��رغ��م من
�أن الأل ��وان ارتفعت ،يف نظر الإغ��ري��ق ،يف خ��ط ناعم
م��ن الأب �ي ����ض �إىل الأ�� �س ��ود :ف��الأ��ص�ف��ر �أغ �م��ق قلي ً
ال
من الأبي�ض ،والأزرق �أخ��ف قلي ً
ال من الأ�سود ،وكان
الأحمر والأخ�ضر يف الو�سط .ومل تظهر قبل القرن
ال�سابع ع�شر فكرة �أن الأحمر والأ�صفر والأزرق �ألوان
�أ�سا�سية ،والأخ�ضر والربتقايل والأرج��واين ثانوية،
ثم �أتت فكرة نيوتن عن �أن الأبي�ض والأ�سود لي�سا من
الألوان �أ�سا�ساً.
()5
�إن للألوان وظيفة يف �إنتاج املعنى والقيمة الثقافية،
ح��د �أن ُوج ��دت ق��واع��د وق��وان�ين ر�سمية ل�ل��ون ،لدى
الإغريق والرومان ،وهناك مثلها يف ال�صني واليابان،
ث ��م ظ �ه��رت وازده� � ��رت يف �أورب � ��ا يف م�ن�ت���ص��ف ال �ق��رن
ال�ث��اين ع�شر ومل تخفف �إال يف الع�صر احل��دي��ث .يف
تلك القواعد والقوانني يحدد كل �شيء اب�ت��دا ًء مما
ي��أك�ل��ه ال�ن��ا���س �إىل م��ا ي��رت��دون��ه م��ن م�لاب����س وكيف
ي�ؤثثون ويرتبون منازلهم .الأمر الذي يوفر نظاماً
مي �ك��ن ال �ت �ع��رف ع�ل�ي��ه ب��و� �ض��وح ي�ج�ع��ل ال�ت�م�ي�ي��ز بني
الطبقات االجتماعية جلياً ،ويحدد ،من ث َّم ،الفوارق

االج�ت�م��اع�ي��ة .ع�ل��ى �سبيل امل�ث��ال ك��ان ع�ل��ى امل��زارع�ين
�أوال��ري�ف�ي�ين �أن ي��أك�ل��وا ويلب�سوا م��ا ي��دل ع�ل��ى �أن�ه��م
مزارعون �أوريفيون ،ف�ألوان مالب�سهم بن ّية �صدئة،
وك��ذل��ك احل��رف�ي��ون وغ�يره��م ،ف�لا يتعدى ك��ل منهم
حدوده االجتماعية ،فيت�شبه بفئة �أو طبقة اجتماعية
«خم �ت ��ارة» ل�ه��ا الأل � ��وان امل ُ���ش��رق��ة امل���ش�ب�ع��ة ،ك��الأح�م��ر
القرمزي مث ً
ال .وهنا يت�ضح ال��دور املهم ال��ذي �أدت��ه
الألوان بهذه اللغة االجتماعية ،ف�ض ً
ال عن الدالالت
الرمزية للألوان كما �ساد يف منت�صف القرن الع�شرين
مث ً
ال من نظرة �إىل �أن الوردي باعتباره لوناً للفتيات
والن�ساء ،والأزرق للأنثى الناعمة ،م�ستوحى رمبا من
رمزيته املرتبطة ب�صورة مرمي العذراء� ،أو كارتباط
الأب �ي ����ض م�ن��ذ ف�ت�رة ط��وي�ل��ة ب ��ال�ث�راء وال���س�ل�ط��ة� ،أو
رمزيته للطهر الديني وال�صوفية� ،أو النقاء اجلن�سي
كداللة لون ف�ستان العرو�س .ولكن ال انغالق للرمزية
فالأبي�ض �أي�ضاً ل��ون امل��وت واحل ��داد ،وهناك تو�سيع
للأثر حد االعتقاد بوظيفته الأخالقية والروحية.
()6
ول�ك��ن ه��ل حت��دد الكلمات �أيّ �أل ��وان ن��راه��ا؟ تت�ساءل
امل�ؤلفة م�شري ًة �إىل الربيطاين وليام �إيوارث غال�ستون
(  )1809 - 1898باعتباره �أول م��ن الح��ظ �أن هناك
خط�أ م��ا ب�صدد الأل ��وان يف الأدب اليوناين القدمي.
فقد كان غال�ستون معجباً كبرياً بهومريو�س ،لكنه
واجه خ�صائ�ص مربكة يف �أثناء ا�شتغاله على مناذجه،
فانكب على درا� �س��ة الأل ��وان يف ��ش�ع��ره ،ليخل�ص �إىل
تواتر الألوان على النحو التايل :الأ�سود �أكرث �شيوعاً
( )170م��رة ،والأب�ي����ض ( )100م��رة ،والأح �م��ر ()13
مرة ،والأ�صفر والأخ�ضر والأرج��واين (�أقل من ) 10
مرات ،والأزرق (مرة واحدة)! .فذهب غال�ستون �إىل
�أن لي�س لذلك م��ن تعليل ممكن �سوى �أن الإغ��ري��ق
ك��ان��وا م�صابني بعمى الأل � ��وان .ل�ك��ن يف ال��واق��ع ك��ان
للنا�س ،منذ �آالف ال�سنني ،القدرة على ر�ؤية الألوان،
لذلك الميكن �أن يكون عمى الأل��وان هو ال�سبب� ،إذ
كان يف �إمكانهم ر�ؤية الألوان اجلميلة ،لكنهم رمبا مل

ي�شعروا بروعتها كما يبدو.
ع�ل��ى �أن ه�ن��اك ج �ه��داً �آخ ��ر للفيل�سوف وع ��امل اللغة
الأمل ��اين الزارو�� ��س جيجر (  )1829 - 1870ب��ذل��ه يف
التحقيق يف اللغات القدمية الأخرى� ،إذ قر أ� القر�آن،
والكتاب املقد�س بالعربية ،ودر�س الق�ص�ص ال�صينية
القدمية وامل�لاح��م الأي�سلندية وت��ران�ي��م الفيدا من
ال �ه �ن��د ،ف�لاح��ظ �أن �ه ��ا ك�ل�ه��ا حت �ت��وي ع�ل��ى الإ�� �ش ��ارات
الغريبة نف�سها عن ال�ل��ون ،و�أن�ه��ا تركت العديد من
الأل� ��وان ب�ع�ي��داً .ويعتقد جيجر �أن ت�ط��ور ح�سا�سية
الب�شرجتاه الأل��وان املختلفة ميكن التحقق منه من
خ�لال لغاتهم ،فقد ب ��د�أت جميع اللغات م��ن كلمات
ال�ن��ور وال�ظ�لام :الأبي�ض والأ� �س��ود ،ث��م ج��اء الأحمر
فالأ�صفر ،فالأخ�ضر ثم الأزرق .وقد �أكد ما ذهب �إليه
جيجر درا��س��ة مو�سعة يف �أواخ ��ر ال�ستينيات �أج��راه��ا
ك ��ل م ��ن الأن�ث�روب ��ول ��وج ��ي الأم ��ري �ك ��ي ب��رن��ت ب��رل�ين
واللغوي الأمريكي بول كاي ،ما يعني �أن فئات اللون
فطرية ،و�أنه مل تكن لدينا كلمة (اللون) التي ت�ؤثر
يف ت�صورنا لهذا اللون .لكن حتقيقاً �أو�سع �أُج��ريَ يف
الثمانينيات �أظهر �أن هناك ا�ستثناءات كثرية ،فبع�ض
اللغات مل تتطور بال�ضرورة بهذه الطريقة ،و�أخرى
جعلت للألوان تق�سيماً �آخ� َر خمتلفاً ،مثل (هيمبا)
لغة قبيلة يف جنوب غرب �أفريقيا التي تق�سم الطيف
�إىل خم�سة �أجزاء� ،أو خ�صائ�ص املعجم اللوين كما يف
الكورية والرو�سية مث ً
ال.
()7
«احل�ي��اة ال�سرية ل�ل�أل��وان» بقدر م��ا ه��و كتاب مميز يف
تاريخ الأل��وان ،فهو مادة ثرية باملعلومات ،والت�سا�ؤالت
التي تثريها امل�ؤلفة وحتيط ب�أطرافها ب�سال�سة متنقلة
بني ما هو تاريخي وما هو ثقايف� ،أو جمايل عرب الع�صور،
ع��اب��رة ح��واج��ز ت �ع��دد ال�ل�غ��ات وال �ث �ق��اف��ات واالجت ��اه ��ات
الفنية ،معنية مبا ميكن ت�سميته ب�ألوان الهام�ش مبوازاة
�ألوان املنت يف احل�ضارة الإن�سانية ما كان متعلقاً فيها
بالأ�شياء �أو الإن�سان �أو الطبيعة وحتوالت �إيقاع احلياة،
وما يحف بها من �إ�شارات و�شواهد تاريخية و�سياقية �أو
خرافات ومعتقدات وع��ادات ومو�ضات ،فهو يجمع بني
دق��ة البحث و�سال�سة التعبري ،ولعل م��ر ّد ذل��ك �إىل �أن
امل�ؤلفة جتمع بني منهجية الباحث ومهنية ال�صحفي
وحرفيته ،فم�شروع الكتاب كان وليد فكرة �شغلتها يف
�أثناء �إجنازها �أطروحة املاج�ستري يف جامعة �أك�سفورد
عن �أزي��اء الن�ساء التنكرية يف القرن الثامن ع�شر ،ثم
ا�شتغالها يف املجال ال�صحفي وتطور اهتمامها باللون
وث�ي�م��ات��ه الأل� ��وان وح�ق��ول��ه امل �ج��اورة يف عملها الثقايف
كمحررة للفنون جملة الإيكونومي�ست.
-----------------------الكتاب :احلياة ال�سرية للألوان
امل�ؤلف :كا�سيا �سانت كلري  ،تر� :أنيمي دي فريز
ال �ن��ا� �ش��ر :م�ك�ت�ب��ة م��ول �ن �ه��وف ،ال�ط�ب�ع��ة ال�ه��ول�ن��دي��ة،
�أم�سرتدام 2017
عدد ال�صفحات322 :
* كاتب عربي مقيم يف هولندا
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الحيــــاة السريــــــة لأللـــــوان
كاسيا سانت كلير

سعيد الجريري*
«احلياة ال�سرية للألوان» درا�سة لونية للح�ضارة الإن�سانية من جهة ،كما �أنه من جهة �أخرى �إجابة مف�صلة ،وفق ر�ؤية ثقافية اجتماعية ،عما يثار حول
عالقة الألوان بال�سيا�سة ،والفن ،واحلرب ،والأزياء ،وهو مقاربة جديدة للألوان يف �سياقات تاريخية وثقافية ،مبا يحفل به من حقائق مثرية ،على متا�س مع
حقول معرفية عديدة كالفيزياء ،والكيمياء ،والأحياء ،والتاريخ ،والفلك ،والفلكلور ،وامليثولوجيا ،وعلم النف�س ،وعلم اللغة ،والأدب ،وال�سيميائية ،والأزياء،
والدين ،قد حتفز من زاوية ما ،على �إعادة النظر �إىل اللون لكي يكون هو نف�سه حتديداً .ولعله لذلك حظي بطبعات عديدة يف الأ�سبانية ،والأملانية ،وال�صينية،
والرو�سية ،والرومانية ،والهولندية التي ُطبع فيها �سبع طبعات خالل عام واحد ،2017 ،بعد �أ�شهر من �صدوره يف طبعته الإجنليزية  .2016ولعل ت�صدير
نقاء وعمق ًا هي تلك التي حتب الألوان �أكرث» للم�ؤرخ والناقد الفني الرائد يف الع�صر الفيكتوري جون را�سكن ،ميثل عتبة
الكتاب بعبارة «�إن العقول الأكرث ً
مفتاحية دالة بذاتها كفكرة تختزل موقف ًا من الألوان عابر ًا للتاريخ ،ودالة �أي�ض ًا من حيث �إحالتها الذكية �إىل كتابه (حجارة البندقية) ،عن فن الهند�سة
ً
باحثة عن �أ�سرارها العميقة؛ لت�ضع قارئها �إزاء �إح�سا�س جديد باللون ك�أنه يراه �أول مرة.
املعمارية� ،إذ تتفح�ص كا�سيا �سانت كلري الألوان ب�شغف،

()1
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م�ت ُ
ن الكتاب ي�ت��وزع على ع�شرة ف�صول ميثل كل
ٌ
ف�صل منها ل��ون �أ�سا�س ،وهي متبوعة ب�ألوان �أخرى
مثرية ،ثم ببليوغرافيا �شاملة� .أما املقدمة ف�إطاللة
وا� �س �ع��ة ع ��ن ال �ل ��ون وال �� �ض ��وء ،وك �ي��ف ن ��رى الأل � ��وان،
و�أ�صباغ الر�سامني عرب الع�صور ،وطرائق تعاملهم
مع اللون ،وث��راء اللغة اللونية ،ثم حماولة الإجابة
عن مدى حتديد الكلمات �أيّ الألوان نرى.
وي� �ب ��دو �أن ال �ب �ن ��اء ال �ع �� �ش��ري ل �ف �� �ص��ول ال �ك �ت��اب
و�أل � ��وان � ��ه ،ي ��ؤ� �ش ��ر ق �� �ص��دي � ًة ت �غ��اي��ر � �س �ب��اع �ي��ة �أل � ��وان
ال�ط�ي��ف ال�ت��ي ا��س�ت�ق��رت م�ن��ذ �أن �أجن ��ز �إ��س�ح��ق نيوتن
�أبحاثه التجريبية يف القرن ال�سابع ع�شر :الأحمر،
ال�ب�رت �ق ��ايل ،الأ� �ص �ف ��ر ،الأخ �� �ض ��ر ،الأزرق ،ال�ن�ي�ل��ي،
والبنف�سجي ،فقد اقرتحت امل�ؤلفة ثالثة �أخرى هي:
الأبي�ض ،البني ،والأ�سود ،باعتبارها �ألواناً �أ�سا�سية.
ومتثل تلك الأل��وان الع�شرة عوائل لونية لكل منها
ت�ف��رع��ات تختلف ع ��دداً ،فتفرعات الأب�ي����ض اللونية
 ،7والأ��ص�ف��ر  ،10وال�برت�ق��ايل  ،6وال ��وردي (النيلي)
 ،7والأحمر  ،7والبنف�سجي  ،6والأزرق  ،8والأخ�ضر
 ،8والبني  ،8والأ�سود � 8أي�ضاً ،لي�صل جمموعها �إىل
 75لوناً ،لكل منها حكاية ذات �أهمية� ،أو طرافة� ،أو
غرابة على نح ٍو ما ،يف �سياقها املت�صل �أحياناً بفنانٍ
ما� ،أو م�ص ّمم� ،أو فكرة� ،أو عادة �أو ظاهرة اجتماعية،
�أو ثقافية� ،أو �سيا�سية� ،أو ح�ضارية� ،أو �إن�سانية عامة.
()2
�إن ل ل��أل ��وان �أه�م�ي��ة ك�ب�رى ،وال غ�ن��ى ل�ل�إن���س��ان
عنها يف عالقته مبا يحيط به يف هذا الكون ،من �أدق
التفا�صيل ال�صغرية �إىل �أك�بره��ا ،ح�سي ًة كانت كلون
الب�شرة ،و ال�شعر ،والعينني� ،أوالعالمات (املاركات)
ال �ت �ج��اري��ة م �ث�ل ً�ا� ،أم ذه �ن �ي��ة ك��امل �ع��اين وامل �ف��اه �ي��م �أو

العالمات التخييلية ال�شعرية .ولكن كيف نرى ذلك
ف �ع� ً
لا؟ وه ��ل مي�ك��ن �أن ن�ق��ول �إن ال �ل��ون ال ��ذي ن�شعر
ب ��ه ه ��و ال �ل ��ون ن�ف���س��ه؟ .ت���ش�ير امل ��ؤل �ف��ة �إىل ال�ن�ق��ا���ش
امليتافيزيقي امل �ث��ار م�ن��ذ ال �ق��رن ال���س��اب��ع ع�شر ح��ول
ما �إذا كانت الأل ��وان م��وج��ودة بالفعل� ،أم هي جمرد
ظاهرة داخلية؟ .ثم ت�ستدعي يف ال�سياق نف�سه اجلدل
الذي �أثري م�ؤخراُ على �شبكة الإنرتنت  ))2015حول
ل��ون �أح��د الف�ساتني� :أ�سود على �أزرق �أم �أبي�ض على
ذه�ب��ي؟ ،لتخل�ص �إىل �أن ت�ضارب �إج��اب��ات امل�شاركني
يبني م��دى معيناً م��ن الغمو�ض ،وبف�ضله �أ�صبحنا
ن��درك فج�أة عملية املعاجلة التي جتري يف �أدمغتنا،
وحماوالت التف�سري العلمي (لل�سر) ،غري �أن امل�ؤلفة
ت�ؤكد ،ب�إ�شارات و إ�ح��االت علمية� ،أن �أكرث من  %4من
�سكان العامل م�صابون بعمى الأل��وان كلياً �أو جزئياً،
وم��ن ال��وا��ض��ح �أن ��ه ع ��اد ًة م��ا ي�ك��ون وراث �ي �اً ،وه��و �أك�ثر
��ش�ي��وع�اً ب�ين ال ��رج ��ال (واح� ��د م��ن اث �ن��ي ع���ش��ر رج� ً
لا
ت �ق��ري �ب �اً) بينما ي�ق��ل ب�ين ال�ن���س��اء (واح� ��دة م��ن بني
مائتي امر�أة).
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يف �إط�ل�ال ��ة م��وغ �ل��ة يف ال �ت��اري��خ حت �ي��ل امل ��ؤل �ف��ة �إىل
بلينيو�س الأك�بر (79 / 24/23م) ال��ذي ذهب �إىل �أن
الإغ��ري��ق ك��ان��وا ي�ستخدمون �أرب�ع��ة �أل ��وان فقط هي:
الأ� �س ��ود ،والأب �ي ����ض ،والأح �م ��ر ،والأ� �ص �ف��ر ،غ�ير �أن�ه��ا
ترجح �أن قوله مبالغ فيه ،فحتى امل�صريون القدماء
ك��ان��وا ي�ع��رف��ون ب��ال�ف�ع��ل يف 2500ق.م ط��ري�ق��ة جلعل
اللون الأزرق �أك�ثر زه��ا ًء .لكن ال�صحيح �أن الفنانني
ال�ق��دام��ى ع�م��وم�اً ك��ان��وا ي�ستخدمون ع ��دداً حم ��دوداً
من الأ�صباغ امل��أخ��وذة من الأر� ��ض� ،أو امل�صنوعة من
بع�ض النباتات واحل�شرات� ،إذ عرفت الب�شرية عدداً

من �صبغات الأر�ض كالأحمر والأ�صفر والبني .غري
�أن �أقدم الأ�صباغ ا�س ُتخدم منذ وقت مبكر يف الع�صر
احلجري الأول قبل � 350,000سنه م�ضت.
ويف ال�ق��رن التا�سع ع�شر ت�سارعت عملية احل�صول
على مواد التلوين وجتميعها وتداولها ،بف�ضل الثورة
ال���ص�ن��اع�ي��ة ،ث��م �أ��ص�ب��ح ك�ث�ير م��ن امل� ��واد الكيميائية
من املنتجات الثانوية للعمليات ال�صناعية .لكن ما
الأ�صباغ املتاحة �أو التي مت اخرتاعها وك��ان لها دور
رئي�س يف تاريخ الفن وتطوره؟
ل�ق��د ط� � ّور ف�ن��ان��و ع���ص��ر ال�ن�ه���ض��ة وال�ع���ص��ر ال��ذه�ب��ي
تقنيات لت�صور ال�ضوء والظل ب�شكل واقعي ،ولكن مت
حتديد لوحاتهم على حد �سواء من خالل حقيقة �أن
لديهم متاحاً �أو�سع من الأ�صباغ� .إال �أن بع�ض الأعمال
يف ذلك الوقت ظلت غري مكتملة �أو مل تتجاوز الر�سم
التخطيطي؛ لأن ال�ف�ن��ان مل ي�ك��ن ل��دي��ه امل ��ال ال�ك��ايف
الق�ت�ن��اء الأ� �ص �ب��اغ امل�ك�ل�ف��ة ال�لازم��ة لإك �م��ال ال�ل��وح��ة.
فعلى �سبيل امل�ث��ال ك��ان �أل�ترام��اري��ن الأزرق ال��زاه��ي
ثميناً جداً ،حتى �أن �أ�صحاب العمل �أنف�سهم ي�شرتونه،
غالباً ،لأن الفنان ال ي�ستطيع الدفع ،و�أحياناً يرون
�ضرورة و�ضع عقد يحدد كمية ال�صبغ الباهظ الثمن
امل�ستخدم يف اللوحة ،لكي ال يختار الفنان �صبغاً بدي ً
ال
�أرخ�ص .ويف ال�سياق ذاته عانى الفنانون القدامى يف
عالقتهم بالأ�صباغ ،فمنها ما هو مغ�شو�ش �أو �سريع
التحول �أو التفاعل �سلبياً مع القما�ش ،وه��ي معاناة
ال ميكن تخيلها باملقارنة مع ما �أتيح للفنان املعا�صر
م��ن م ��واد و�إم �ك��ان �ي��ات وت�ق�ن�ي��ات ،ام� �ت ��داداً مل��رح�ل��ة ما
بعد اخ�تراع الطالء املعدين ع��ام  .1841يقول امل��ؤرخ
الفرن�سي املعا�صر مايكل با�ستوريو معرباً عن هذه
اجلزئية« :ميكنك �أن تقول تاريخ اللوحة ،لكن تاريخ
الألوان حكاية خمتلفة جداً ،و�أو�سع من ذلك بكثري».

