
 

 ثقافة

 وبنى إسرائيل" موسى"معرض فنى يجسد قصة " العجل الذهبى "

 18:28  -2012أتشيً  11األستؼاء، 

 ورة ػثذ هللا ِحّٛد

 

ٚاٌزٜ ذُ افرراحٗ ِؤخًشا " اٌؼجً اٌز٘ثٝ" ذغرضيف لاػح اٌّغاس تاٌضِاٌه أحذز ِؼاسض اٌفٕاْ وشيُ اٌمشيطٝ ذحد ػٕٛاْ

 لطاع اٌفْٕٛ اٌرؾىيٍيح، ٚاٌذورٛس أؽشف سضا، ٚاٌذورٛس ػصاَ دسٚيؼ ٌٚفيف ِٓ تحضٛس اٌذورٛس صالح اٌٍّيجٝ سئيظ

 .اٌفٕأيٓ ٚإٌماد ٚاٌجّٙٛس

 

ٚاٌذيٕيح ٚاٌرٝ أصثحد ذؾغً حيضاً ِّٙاً ِٓ  ٚذرّيض األػّاي اٌّؼشٚضح ترٕاٌٚٙا ٌٍىصيش ِٓ اٌّفا٘يُ اٌغياعيح ٚاالجرّاػيح

ٚاٌرخثظ جشاء وصشج  اللح اٌذيٓ تاٌغياعح ٚاٌرٝ أدخٍرٕا فٝ حاٌح ِٓ ػذَ اٌفُٙاالعرمطاب، ع) ا٘رّاَ ٚٚلد أفشاد اٌّجرّغ ِصً

وشيُ اٌمشيطٝ اٌرؼشض ٌرٍه اٌحاٌح اٌّؾحٛٔح تصشاع األفىاس ٚاٌشؤٜ،  اٌّؾاحٕاخ تيٓ اٌفشق ٚاٌفشلاء، حاٚي ِٓ خالٌٙا اٌفٕاْ

اٌّصشيح تاٌصٛس اٌّؼثٛد فٝ ِٕطمح ِٕف،  ٚجيااٌزٜ يُؼشف فٝ اٌّيصٛي( حاتٝ ػٕخ)اعرٍُٙ فىشذٗ ِٓ اإلٌٗ أتيظ أٚ  ٚاٌزٜ

حيٓ  اٌمذيّح، حيس يشِض ٌٍخصٛتح ٚاإلٔراض، ٚذرجٍٝ اٌطمٛط اٌرؼثذيح ٌزٌه اٌؼجً ٚيؼرثش أُ٘ اٌحيٛأاخ اٌّمذعح فٝ ِصش

وئٌٗ يُؼثذ، ٚ٘ٛ تّٛاصفاخ ِحذدج ٌيٍيك تشذثرٗ اٌجذيذج  يّٛخ، حيس ذُماَ ؽؼائش اٌذفٓ اٌرٝ يُحٕظ خالٌٙا ٚيرُ اخرياس ػجً يخٍفٗ

 .اٌذيأاخ اٌغّاٚيح تاعُ اٌؼجً اٌز٘ثٝ ٔغثح ٌمصح ِٛعٝ ٚتٕٝ إعشائيً ِا ُػشف الحماً فٝ

 

اٌّؾٙذ اٌمذيُ فٝ لاٌة ِؼاصش، داخً دٚاِح  إٔٗ ٚتحىُ جغشافيح ٘زا اٌحذز اٌراسيخٝ حاٌٚد إػادج ذّصيً رٌه"ٚيمٛي وشيُ 

اٌزيٓ يشيذْٚ  ق اٌٛاحذ اٌزٜ ذىؾف ٌٕا ِٕز اٌٍحظح األٌٚٝ، ِٕٚا اٌغاِشيْٛاٌّثصشْٚ ٌٍطشٞ األفىاس ٚاٌشؤٜ اٌّرصاسػح، فّٕا

ٚاٌرٝ ذُّصً " اٌٛعٛاط اٌٛاػع"اِرذاد ٌٍٛحح عاتمح تؼٕٛاْ  ٌٕا اٌغيش فٝ طشيمٕا اٌمذيُ، ِٚٓ ضّٓ األػّاي أيضاً ٌٛحح ذّصً

اٌىشعٝ اٌزٜ ظً فٝ  ٜ فٝ اٌٍٛحح، رٌهٚفشػْٛ فٝ اٌمشآْ ٚ٘ٛ ِا أخزخ ٔصٛؿ ِٕٗ ٚورثرٙا ػٍٝ اٌىشط اٌحٛاس تيٓ ِٛعٝ

ٌٍطشيك إٌّفشد تاٌؼشػ، فٝ اٌّماتً ٔجذ طّٛح اٌّحىِٛيٓ فٝ أْ يرحٛي  شمافرٕا اٌؼشتيح سِضاً ٌٍغٍطح يٛعٛط ٌٍحاوُ ٚيشؽذٖ

 ."ِٓ ران اٌٛعٛاط اٌخٕاط إٌٝ ٚاػع يُشؽذ اٌحاوُ ٌٍؼذي اٌىشعٝ
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