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الفنون     ، الجمال ، الفنون      الطبيعة ، الجمال ،   الطبيعة

العبوق :       أخضر ، وريق ، غصن  الطبيعة
         : ، بريق ، تلل ، أنيق ، غضة الجمال

طرية   ، ناعًما
       : ، التصوير ، التمثيل ، الشعر الفنون
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النمط      مؤشرات من مؤشر هي
 الوصفي
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بالمشاعر    يسمو الفن
السعادة    نحو النسانية

تنبع     الفنون لن والجمال
يكون     الحساسوعادة من
وفنه      حسرقيق ذو الفنان

فعلية     ترجمة إل ماهو
تجعل    والفنون لحساسه

وتروح     وسعيدة ناعمة الحياة
عنها     النفسوتزيل عن

 الهموم
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المم      تعكسثقافات الفنون لن
وتصورها   وتراثها

نشأ       التي البيئة يصور تاريخي سجل
. فيها
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الفن        لن ذاته ليسفي الفن قيمة
إلى        موجه وتأثيره النفس من نابع

الجمال     يدرك النفسوالنسان
ببصره   ل  بإحساسه
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