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الكتييــب  هــذا  يف  نتكلــم 
يف  أســايس  عنــر  عــن 
اللــون  وهــو  التصميــم 
األلــوان  اختيــار  وكيفيــة 
 ، لتصـمـيـــمك  املنــاســـبة 
نتكلــم  أوالً  دعونــا  ولكــن 
ــوان . ــة األل ــة دالل ــن أهمي ع

نالحــظ يف الصــورة التاليــة    
) Up ــم ــن فل ــوذة م )واملأخ
وكــــيف  األلــــــوان  حــــرارة 
اســتخدم   الفنــان لأللــوان 
بالحيــــــــوية  املفــعــــمة 
وذلــك  اللــوين  واإلشــباع 
حـــــالة  عـــــــى  للداللــــــة 
التــي  والفــرح  الســعادة 
تعيشــها شــخصيات الفلــم 
وهــي  الفــرتة  هــذه  يف 
فــرتة بدايــة    الحــب والــزواج 
التــي  الجميلــة  والذكريــات 
بقيــت يف ذاكــرة شــخصية 
ــم  ــة الفل ــى نهاي ــل حت البط
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نالحــظ  التاليــة  الصــورة  ويف 
جعلتنــا  وكيــف  األلــوان  بــرودة 
نفســياً  نتهيــئ  األلــوان  هــذه 
لنســتقبل الرســالة التــي يريــد 
أن يوصلهــا لنــا الفنــان. وهــي 
مــرض  عــى  الحــزن  رســالة 

الزوجــة.

األلــوان  اختيــار  املهــم  مــن 
فنيــة  لوحــة  لــكل  املناســبة 
أو تصميــم معــن. فــال ميكــن أن 
نســتخدم ألــوان كئيبــة لنوصــل 

ــرح. ــعادة والف ــن الس ــة م حال
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أنــك يف يومــك  كــا تعلــم 
مـاليـــن  تـشــــاهد  الــواحــــد 
اســتيقاظك  منــذ  األلــوان 
ملــــــكان  وصــــولـــك  حتــــى 
عمــــلـــك .. فــــــي التلــــفاز ..

يف الشوارع ... يف الطبيعة... 
هــل  ولكــن   ... اإلعالنــات  يف 
يف  األلــوان  هــذه  أن  تعلــم 
ألــوان  ثالثــة  هــي  األســاس 
األساســية األلــوان  تدعــى 

واألحمــر  األصفــر  وهــي 
عــى  )اعتــاداً  واألزرق 
وهــي   )   RYB ال  نظــام 
الحجــر األســايس يف دائــرة 
األلــوان املكونــة مــن 12 لــون 
ــوان  ــميتها باألل ــم تس ــد ت وق
األساســية ألنهــا مل تنتــج  مــن 

أخــرى. ألــوان  مــزج 
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دعونــا نشــكل دائــرة األلــوان 
ابتــداًء مــن األلــوان األساســية 
مبــزج  قمنــا  فــإذا   ، الثالثــة 
اللــــون  مــــع  األزرق  اللــون 
اللــون  لدينــا  ســينتج  األحمــر 

٠ األرجــواين

و إذا قمنــا مبــزج اللــون األحمــر 
لدينــــا  ســينتج  األصفــر  مــع 
اللــون الرتقــايل ومــزج اللــون 
ســينتج  األصفــر  مــع  األزرق 
وتسمـــــى  األخضــــر  اللــون 
األلــوان  الناتجــة  األلــوان 

٠ الثانويــة 
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ألــوان يف  اآلن لدينــا ســتة 
٠ الدائــرة 

إذا مزجنــا األلــوان األساســية 
مــع األلــوان الثانويــة ســينتج 
جديــدة  ألــوان  ســتة  لدينــا 

وهــي مايســمى :
هــو  كــا   Tretiary Colors
موضــح يف الشــكل وهكــذا 
دائــرة  شــكلنا  قــد  نكــون 

األلــوان.
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وبالتــايل فــإن دائــرة األلــوان مكونــة مــن إثنــا عــرش لونــاً وهي 
األلــوان األساســية واأللــوان الثانويــة ومزيجها مــن األلوان.
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إذا كــنــت مصـــمـم غــرافيك
 أو رســام ديجيتــال أو مرمجاً 
أو حتــى مصمــم أزيــاء حتــاً 
ــات  ــك مصطلح ــوف تصادف س
عليــك  يجــب  األلــوان  يف 
تعلمهــا ويف التــايل نــرد 

ــات ــذه املصطاح ــك ه ل

ــو  ــا ه ــون ك ــة الل ــو صبغ وه
متعــارف عليــه أو اســم اللــون 
ــكل  ــح يف الش ــو موض ــا ه ك

ــايل الت
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إضــاءة  درجــة  وهــو 
مبعنــى  أو  اللــون 
الصبغــة  ضــوء  آخــر 
ظالمهــا  أو  اللونيــة 
ويكــون اللــون األبيــض 
هــو أعــى قيمــة لهــا 
واللــون األســود هــو 

لهــا٠ قيمــة  أدىن 
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هــو اإلشــباع اللــوين 
الصبغــة  تعريــض  أو 
مختلفــة  إلضــاءات 
اللــون  يصبــح  بحيــث 

قــــوي أو حـــــــــــاد
 أو باهت٠

ال تســتخدم درجــات عاليــة 
فتصبــح    HUE الـــ  مــن 
لوحاتــك فاقعــة ومشــتتة 
اذا  وخاصــة  لالنتبــاه 
أماكــن  يف  اســتخدمتها 
عــدة مــن اللوحــة .. ولكــن 
تلفــت  لــي  اســتخدمها 
الــذي  للشــيئ  االنتبــاه 
ــاهد  ــن املش ــز ع ــد تركي تري
عليــه ومنعــاً مــن التشــتيت .

مالحظة
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مــن  درجــة  وهــــي 
الـلـــــــــون  درجـــــات 
التــي  الصبغــة  أو 
إضافــة  مــن  تنتــج 
اللـــــــون األبيــــــــض 
بنســبة معينــة وهــو 
مــا يــدعـــى باللغــة 
٠ العربيـــــةباملشيج 
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مــن  درجــة  وهــي 
أو  اللــون  درجــات 
تنتــج   التــي  الصبغــة 
اللــون  إضافــة  مــن 
بـنـســـــبة  األســــــود 
يف  ونالحــظ  معينــة 
املثــال التــايل كيــف 
مــن   %10 أضفنــا 
األســود للــون  األحمــر 
للــون  ظــل  فنتــج 
األحمــر بهــذه النســبة
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نالحــظ كيــف أن كل لــون من ألــوان الــدائرة 
اللونية أصبح أكرث إضائة بإضافة اللون األبيض
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وهــي درجــة مــن درجــات 
ــة  ــن إضاف ــج م ــون تنت الل
ألي  الرمــادي  اللــون 

لــون يجعلــه باهتــاً
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عنــــدما يتكلــم الفنــان عــن حــرارة األلــوان فإنــه يقصــد إمــا األلــوان 
الســاخنة وهــــي األحمـــــر ومشــتقاته ، الرتقـــايل ومشـــتقاته واألصفـــر 
ومشـــتقاته ) مـــــن إســـــمها نجــــــدها فـــي صــورة النــار( وهــي األلــوان 

التــي لطاملــا كانــت تــدل عــى النشــاط والحيويــة والشــباب              
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ــاردة  ــوان البـــــ ــا األلـــــــ أمـــــ
ومـشـــــتقاته  األزرق  فـــــي 
واألرجـــــــواين ومـشتـــــقاته 
ــا  ــتقاته )نجده ــر ومش واألخ
والتــي  املــاء(  صــور  يف 
عــى  تــدل  كانــت  لطاملــا 
الظــالم والغمــوض والحــزن٠
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تعــد عمليــة اختيــار األلــوان املناســبة واملتناســقة عمليــة صعبــة عــى 
ــرة  ــات والخ ــى الذوقي ــر ع ــكل كب ــد بش ــة تعتم ــا عملي ــة أنه ــض وخاص البع
ولكــن هنالــك بعــض الفرضيــات التــي تســاعد عــى اختيــار األلــوان املتناســقة 

ــا: وأهمه

وهــو اإلعتــاد عــى تدرجــات 
اللــــون الواحــــــد بإضــــــافة 
األبيــض ، األســود أو الرمــادي 
ــاج ــك إلنت ــة وذل ــبة معين بنس
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األلــوان  عــى  االعتــاد  وهــو 
املتجــاورة يف الدائــرة اللونيــة
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األلــوان  عــى  االعتــاد  وهــو 
ــة ــرة اللوني ــة يف الدائ املتقابل
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وهــو االعتــاد عــى أربعــة 
بشـــكل  متبــــــاعدة  ألـــــوان 
بعــــضها  عـــــن  متـســــاوي 
األلــوان  دائــرة  يف  البعــض 
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وهــو االعتــاد عــى أربعــة 
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وهــو االعتــاد عــى ثالثــة ألــوان 
يوجــد  بحيــث  بتســاوي  متباعــدة 
يف  ألــوان  ثالثــة  لونــن  كل  بــن 

األلــوان دائــرة 

www.artful.media



www.artful.media



www.artful.media

ــر  ــون األصف ــد الل ــل تج ــة ، فه ــوان الطبيع ــي أل ــقاً ه ــوان تناس ــرث األل أك
ــاً ال. ــقاً ، قطع ــر متناس ــاً غ ــاء مزيج ــون األزرق للس ــع الل ــمس م للش

)كالطــاووس  الحيوانــات  وألــوان  وغرهــا  كالزهــور  النباتــات  ألــوان 
ــه  ــتطيع تركيب ــد ال تس ــأل ق ــاً مذه ــا مزيج ــتجد فيه ــخ( س ــاك  ٠٠إل واألس

٠ بســهولة 
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يف  وانطلــق  جوالــك  والتقــط  إلهامــك  مصــدر  الطبيعــة  فالتكــن 
الطبيعــة. أحضــان 

تطبيــق  هــو   Adobe Capture
تســتطيع مــن خاللــه التقــاط صور 
إلهامــك  مصــدر  هــي  تكــون 
اســتخراج  يف  يســاعدك  حيــث 
تعجبــك  التــي  األلــوان  أكــواد 
يف الطبيعــة لتســتطيع تطبيــق 
تصاميمــك. يف  األلــوان  هــذه 

ــج  ــذا الرنام ــر أن ه ــر بالذك الجدي
االســتخدامات  مــن  العديــد  لــه 
صــور  اىل  الصــور  كتحويــل 
إىل  الصــور  وتحويــل  شــعاعية 
فــرايش تســتخدمها يف برامــج 

التصميــم.
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وهــو مــن أفضــل املواقــع يف العــامل يف مجــال األلــوان حيــث يعطيــك  مجموعــات 
متناســقة مــن األلــوان التــي تــريض جميــع األذواق ، باإلضافــة إلعطــاك اإلمكانيــة 

ــك .  ــة ب ــوان الخاص ــن األل ــقة م ــة متناس ــكيل مجموع لتش
الجديــر بالذكــر أن هــذا املوقــع متوفــر كتطبيــق عــى Apple Store  وكإضافــة عــى 

 . Google Chrome متصفــح

coolors.co
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وهــو موقــع متميــز جــداً بتشــكيالته اللونيــة حيــث يضيــف املصممــن بشــكل يومــي 
ــكل  ــوان   لتش ــط األل ــك يف خل ــأيت ذوق ــا ي ــوان ، وهن ــن األل ــقة م ــات متناس مجموع

مجموعتــك الخاصــة التــي تالئــم مرشوعــك الــذي تعمــل عليــه . 
هنــا يقودنــا الحديــث عــن معــاين األلــوان وكيــف أســتخدم اللــون املناســب للموضــوع 

املناســب .

colorhunt.co
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colorhunt.co
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وهــو املوقــع الرائــد مــن رشكــة Adobe الشــهرة حيــث يتيــح لــك هــذا املوقــع إنشــاء 
ــم  ــي ت ــات الت ــى الفرضي ــتناداً ع ــقة اس ــوان املتناس ــن األل ــك م ــة ب ــة خاص مجموع
ذكرهــا ســابقاً ، باإلضافــة لتزويــدك مبجموعــات متناســقة مــن األلــوان يضيفهــا خــراء 

التصميــم حــول العــامل بشــكل يومــي .

color.adobe.com
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معــاين األلــوان تختلــف بشــكل أســايس تبعــاً للثقافــة والظــروف املحيطــة. وكل لــون 
ــالل  ــن خ ــون م ــة كل ل ــة لغ ــهولة معرف ــك بس ــن ميكن ــب، ولك ــن الجوان ــد م ــه العدي ل

ــادئ البســيطة. فهــم وإدراك بعــض املفاهيــم واملب

لــكل لــون معنــى واســتخدامك لأللــوان املناســبة للمواضيــع املناســبة يســاهم 
بشــكل فعــال بإيصــال رســالتك بشــكل واضــح ورسيــع ، ولكــن مــاذا تعنــي األلــوان 

لنــا؟؟ وكيــف تغــر شــعورنا بلحظــة وأخــرى؟
ــة  ــعر بطريق ــيجعلك تش ــك س ــط ب ــه محي ــن وجعل ــون مع ــة  ل ــرى إضاف ــا ت ــل ي ه

ــد. ــك بالتأكي ــبب لذل ــك س ــة ؟؟ هنال مختلف
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اللون األحمر )لون ذو حدين( 
 اللــون األحمــر هــو لــون الطاقــة، والعاطفــة، والعمــل وهــو لــون دافــئ وإيجــايب 

يرتبــط مبعظــم احتياجاتنــا املاديــة وإرادتنــا للبقــاء عــى قيــد الحيــاة.

 وهــو لــون منشــط، فهــو يثــر العواطــف ويحفزنــا عــى اتخــاذ اإلجــراءات اللحظيــة، 
واألحمــر يــدل عــى روح رائــدة وخصائــص قياديــة، مــا يعــزز الطمــوح والتصميــم. 
وغالبــاً مــا يســتعمل للتعبــر عــن الحــب الغــر بــريء، ألن  الحــب الــريء يعــر عنــه 

باللــون الزهــري وليــس األحمــر.

ــوان  ــل أن تلحــظ باقــي األل فالعــن تركــز عــى األشــياء املطليــة باللــون األحمــر قب
املحيطــة، لذلــك نالحــظ أن إشــارة التوقــف باللــون األحمــر دون باقــي األلــوان داللــة 

عــى الخطــر القريــب والعجلــة.

ميكــن للــون األحمــر أن ميتــد لجانــب أعمــق نفســياً فهــو لــون الــدم والنار ليــدل عى 
االنتقــام والحــرب أو الغضــب عــى األشــياء الســلبية. وكونــك محــاط باللــون األحمــر 
دامئــاً ميكــن لذلــك أن يجعلــه محرضــاً عــى الغضــب، والحــذر، والتالعــب باملشــاعر، 

والخــوف يف نهايــة املطــاف.
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اللــون األصفــر يتعلــق باملعرفــة املكتســبة ، هــذا اللــون الــذي يــرتدد صــداه مــع 
ــل  ــي يف العق ــدي واإلبداع ــر النق ــة للتفك ــة التحفيزي ــر أو املنطق ــب األي الجان

ــة واإلدراك . ــة الذهني ــة الحرك ــق خف ــرشي ، وخل الب

ــون  ــي، ل ــب العق ــن الجان ــداع م ــون اإلب ــو ل ــر فه ــل والفك ــون العق ــو ل ــر ه األصف
األفــكار الجديــدة، ومســاعدتنا عــى إيجــاد طــرق جديــدة للقيــام بهــذه األمــور. هــو 

املفكــر العمــي، وليــس الحــامل، وهــو لــون األمــل والبهجــة والســعادة. 

ــن  ــد م ــظ املزي ــن أن يوق ــاة، وميك ــاس للحي ــق الح ــون لخل ــل ل ــو أفض ــر ه واألصف
ــي . ــدي العق ــيا التح ــدي الس ــب التح ــر يح ــون األصف ــاؤل ، الل ــة والتف الثق

 الصفات اإليجابية ملحبي اللون األصفر :
 التفــاؤل, البهجــة, الحــاس, املــرح , الثقــة, األصالــة, اإلبــداع والتحــدي   واألكادميية 

والتحليــل والحكمــة واملنطق.                
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الرتقايل يجمع بن الطاقة الحمراء والسعادة املوجودة يف اللون األصفر . 
ــاح  ــة ، النج ــزم ، الجاذبي ــعادة ، الع ــحر ، الس ــاس ، الس ــل الح ــايل ميث ــون الرتق الل

والتشــجيع . 

للعــن البرشيــة اللــون الرتقــايل هــو لــون حــار ، لذلــك هــو لــون يعطــي اإلحســاس 
بالحــرارة ويزيــد إمــدادات األكســجن إىل الدمــاغ فيعمــل عــى تنشــيطه كــا يرتبــط 

باملنتجــات الغذائيــة الصحيــة فيحفــز عــى الشــهية . 

ــوء  ــلط الض ــاه وتس ــت االنتب ــتخدمه لتلف ــايل فتس ــوح ع ــه وض ــايل لدي ــون الرتق الل
ــا  ــم (  ك ــتخدمه يف تصمي ــت تس ــك ) إذا كن ــاص ب ــم الخ ــارص التصمي ــم عن ــى أه ع
أن لديــه فاعليــة عاليــة اذا اســتخدمته يف إعالنــات املنتجــات الغذائيــة وألعــاب 

ــال .  األطف

يف بعــض األحيــان درجــات مــن الرتقــايل تعطــي دالالت تختلــف عــن دالالت درجــات 
أخــرى وكمثــال عــى ذلــك الرتقــايل الداكــن يــدل عــى الخــداع وعــدم الثقــة ، بينــا 
ــة والــرثوة كــا يرمــز للجــودة  ــل للذهبــي يعطــي الشــعور بالهيب الرتقــايل املائ

العاليــة . 
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ــب  ــذي يح ــخص ال ــز الش ــوالء ، ويتمي ــالم ، وال ــؤولية والس ــة واملس ــون الثق ــو ل ه
اللــون األزرق بالصــدق والهــدوء التــام . ال يرغــب يف إثــارة الضجــة أو لفــت االنتبــاه. 

ــة. ــه الخاص ــل األشــياء بطريقت ــب أن يفع ــة ويح ــره املواجه يك

يحتــاج للنظــام والتوجيــه يف حياتــه، مبــا يف ذلــك يف أماكــن املعيشــة والعمــل. 
هــذا اللــون هــو الــذي يســعى للهــدوء والســالم فــوق كل يشء آخــر. وتعزيــز كل 

مــن االســرتخاء الجســدي والعقــي.

اللــون األزرق يقلــل مــن التوتــر، ويخلــق جــواً مــن الهــدوء والراحــة والتنظيــم ، 
ــا وننظــر للســاء الزرقــاء الســاطعة فــإن  ــا نســتلقي عــى ظهورن وبالتأكيــد إذا كن
ــا زاد  ــد كل ــا وبالتأكي ــة والرض ــة والراح ــن الطأمنين ــيئاً م ــنا ش ــق يف نفس ــك يخل ذل
ــاول الطعــام  الشــعور بالراحــة كلــا شــعرنا بالحريــة . والنظــر للــون األزرق خــالل تن

ــي.  ــاك الهضم ــة االرتب ــر وعملي ــن التوت ــف م يخف

اللــون األزرق هــو لــون املثاليــة والكــال، وتعزيــز التعبــر عــن الــذات وقدرتنــا عــى 
التواصــل وهــو يلهــم املثــل العليــا لذلــك نــرى أغلــب شــعارات الــرشكات املشــهورة 

باللــون األزرق   FACEBOOK, VISA, IBM, HP,  NOKIA, VIMEO والكثــر .. 
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اللــون األخــر يتعلــق بالتــوازن واالنســجام، ومــن منظــور علــم النفــس هــذا اللــون 
ــوان  ــى األل ــم معن ــور عل ــن منظ ــل، وم ــع العق ــف م ــب والعواط ــوازن للقل ــق ت يحق

ــر، والربيــع، والتجديــد والــوالدة الجديــدة. األخــر هــو لــون النمــو، والتكاث

ــاة  ــوط الحي ــن ضغ ــد ع ــون البعي ــو الل ــتنفدة، وه ــة املس ــد الطاق ــدد ويعي ــو يج وه
الحديثــة، يعيــد لنــا الشــعور بأننــا مخلوقــات حيــة و هــذا هــو الســبب الــذي يجعلنــا 

ــاط باللــون األخــر كــا يف الطبيعــة . نشــعر باالســرتخاء عندمــا نُح

محبي اللون األخر هم صانعي السالم الطبيعي ويحبون التضحية ألجل ذلك.

الصفات اإليجابية ملحبي اللون األخر 
النمــو والحيويــة والتجديــد ،االعتــاد عــى الــذات ، اللباقــة، التــوازن العاطفــي 
والهــدوء ، عشــق الطبيعــة، امليــل نحــو األرسة،  الرحمــة الرعايــة، الســخاء، القابليــة 

ــاء. ــة إىل االنت ــف ، والحاج للتكي
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األرجــواين هــو لــون الخيــال ، والروحانيــة . فهــو لــون يتيــح لنــا الحصــول عــى اتصــال 
مــع أفكارنــا بشــكل أعمــق.

الفــرق بــن البنفســج واألرجــواين هــو أن البنفســجي يظهــر يف طيــف الضــوء، أو 
قــوس قــزح، يف حــن األرجــواين هــو ببســاطة مزيــج مــن األحمــر واألزرق . 

ــي ،  ــاء الروح ــاة والوف ــى الحي ــعون إىل معن ــن يس ــك الذي ــاعد أولئ ــواين يس األرج
فهــو لــون يوســع وعينــا،  لهــذا الســبب فــإن فالســفة العــامل غالبــاً مــا تنجــذب إليــه.

يف معنــى األلــوان األرجــواين ميثــل املســتقبل، والخيــال واألحــالم، و تهدئــة 
العواطــف روحيــاً. والحاجــة إىل الهــروب مــن الواقــع.

عــدا أنــه لــون البــذخ والــرتف واللــون الــذي كان محكــور عــى امللــوك قدميــاً 
تكوينــه. لصعوبــة 

الصفات اإليجابية ملحبي اللون األرجواين 
ــال  ــق بالخي ــض، متعل ــدود، غام ــر مح ــاين، غ ــكاري، إنس ــي وابت ــادي ، إبداع ــر ع غ

واملســتقبل .
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اللــون األبيــض مرتبــط بالضــوء ، الخــر ، الــراءة والنقــاء ويعتــر لــون الكــال . كــا 
يــدل عــى النظافــة واإليجابيــة والبدايــات الناجحــة يف الحيــاة . 

ــون  ــه ل ــاردة ألن ــات الب ــات واملنتج ــات املنظف ــض مبنتج ــط األبي ــات يرتب يف اإلعالن
الثلــج ، كــا ميكــن ارتبــاط األبيــض القــرتاح البســاطة يف املنتجــات التكنولوجيــة . 

األبيــض هــو اللــون املناســب للمنظــات الخريــة و الطبيــة فهــو عــادة مــا يكــون 
ــج  ــض للرتوي ــن اســتخدام األبي ــا ميك ــاء ، ك ــة األطب ــفيات وألبس ــط باملستش مرتب
للمنتجــات الطبيــة وغالبــاً مــا يرتبــط األبيــض مــع املنتجــات الغذائيــة قليلة الدســم 

ومنتجــات األلبــان واألجبــان . 
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ــوت ،  ــة ، امل ــة ، األناق ــلطة والفخام ــط بالس ــون مرتب ــا يك ــادة م ــود ع ــون األس الل
ــوض .  ــرش ، الغم ال

ــب  ــول ، ويف أغل ــن املجه ــوف م ــط بالخ ــه مرتب ــض بطبع ــون غام ــو ل ــود ه األس
اختياراتــه تكــون دالالتــه ســلبية ) كمثــال عــى ذلــك القامئــة الســوداء ، الكوميديــا 

الســوداء ، املــوت األســود ( . 

عى صعيد آخر يعتر األسود رمزاً لألناقة والسلطة واملكانة املرموقة . 

أغلــب اســتخدامات اللــون األســود تكــون مــع الحــوادث الحزينــة يف مالبــس العــزاء 
وغرهــا مــن الــدالالت الحزينــة ، كــا يعطــي اللــون األســود شــعور بالعمــق فــإذا 
كان لديــك معــرض فنــي ) رســومات أو صــور فوتوغرافيــة ( أنصحــك بوضــع أعالــك 

الفنيــة عــى خلفيــة ســوداء فهــاذا يــرز األلــوان األخــرى . 
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أغلــب اســتخدامات اللــون األســود تكــون مــع الحــوادث الحزينــة يف مالبــس العــزاء 
وغرهــا مــن الــدالالت الحزينــة ، كــا يعطــي اللــون األســود شــعور بالعمــق فــإذا 
كان لديــك معــرض فنــي ) رســومات أو صــور فوتوغرافيــة ( أنصحــك بوضــع أعالــك 

الفنيــة عــى خلفيــة ســوداء فهــاذا يــرز األلــوان األخــرى . 
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