
 ئـايـا الساييكردنةوة يان دزين كردارَيكي ناشايستةية؟

     2016- هــةُــدةْ -ًةزيـواْ جةالي: ُوضني و ئاًـادةكسدُي

ًسؤظـــ ٓةز هةضةزةتاي دزوضت بوُيةوة  بريي هةئاضاُلازييةكاُي ذياُي ِزؤذاُةي كسدؤتةوةبة دزوضتلسدُي 
كةزةضتةي ثَيويطت  ٓةزض كةزةضةيةكي دزوضتلسدبَيت بة دآَيِاْ ٓةذًاز دةكسَيت و كة ثَيػرت ُةبووة ٓةزوةن 

هةبةزئةوةي هة ثَيؼ ٓةشازاْ ضاَهةوة , ضؤْ ئَيطتا كةضَيلي تس ُية بتواُيت جازَيلي تس ثَيضلة دزوضت بلات
 .بةَهاَ زؤذ هةدواي زؤذ ثَيػلةوتّ و ديصايين تاشةي بةخؤيةوة بيِيوة, دزوضتلساوة

ئةطةز واُةبَيت ئةوا بةزدةواَ كةِز و آلأل وكوَيساُة . ًسؤظـــ بَيطوًاْ كازيطةزيياْ هةضةز كسدازي دآَيِاْ ٓةية
.بسؤيّ  

ضوود وةزطستّ هة كازي كةضاُي تس بةتايبةت ثَيػاُطة ٓوُةزيةكاْ، غتَيلى بَيطوًاُة كازيطةزي ٓةية هةضةزًاْ و 
دةكسَيت بةو كازيطةزية بةزةجناًى طؤِزاُلازى و وةزضةزخاُى تايبةت و كازا، بطؤزدزَيت بة دآَيِاُي جيا و جياواش و 

ئةطةز بةكةضَيلي تس كازيطةزبوويّ دةبَيت َٓيَوَيم .  ُوَى بؤ بةزذةوةُدى بِياتِاُى ئةشًوُى ٓوُةزيى كةضاَُيلى تس
: بة غَيوةيةكي تس و بة ئاوختَِيلي ِزاغلاوةُةتس )كازةكةي ئةو و كؤثيلسدْ بلَيػني  (ئيؤاًي)هة َُيواْ ضسووغي

شؤز بة ئاطابني و ضِوزى  (...دشيّ و دةضتدزَيري كسدُةضةز كازةكة/ضاثلسدُةوة و وةزطستّ/دةبَيت هة هةبةزطستِةوة
 .ئةو َٓيَوة تايبةتة ُةغلَيِني و تَيِةثةِزَيِني

كؤثيلسدُي غاكازة ٓوُةزيةكاْ،  ٓؤكازَيلي شؤز باغّ بؤ فَيسبوُي غَيواش و تةكِيلي كازكسدْ، هة داِزغنت و 
ئةَ كازكسدُةؽ . ِزةُططستِةوة و ثاغاْ شياتس ئاغِابوْ بة ئةشًوُى ٓوُةزيى ٓوُةزًةُدةكة، و ئاغِابوْ بةكازةكاُي

هة ضةزةتاي فَيسبوْ و خؤَيِدُي ٓوُةزةوة دةضتجَيدةكات،  ٓةُدَيم جازيؼ كةضاَُيم وةن حةشكسدْ بة ٓوُةز 
ئةًة بة زَيطايةكي غايطتة و طوجناو و باؽ دةشاُّ بؤ فَيسبوُي تةكِيلةكاُي ٓوُةز بةطػتى و ُيطازكَيػاْ 

 .بةتايبةت

 الضاييلسدُةوة ياخود دشيــــّ

بةكازَٓيِاُي كازَيلي ٓوُةزي ياْ ُوضيين كةضَيلي تس بةبَي ئاًاذة ثَيداْ و طةِزاُةوة بؤ خاوةُةكةى، ياْ ًؤَهةت 
وةزطستّ هة خاوةْ بةزٓةًةكة، بة كازَيلي ُةغياو و ُاغايطتة ٓةذًاز دةكسَيت، و كسدة ٓوُةزيةكة دةضَيتة خاُةى 

ٓاوكات دةبَيتة ٓؤي ئةوةي كة خاوةُةكةي بةدواداضوْ و هَيجسضيِةوةي هةضةز بلات، هةَ ,  ثِسؤضَيطَيلى دشيِةوة 
 . حاَهةتةغدا دةبَيت كةضي وةزطس، ئاًادة بَيت بؤ ٓةز ضصايةن كة دةدزَيت

الضاييلسدُةوة بة غَيوةيةكي تةواو هةيةكضوو ياْ بةكازَٓيِاُي كازي كةضَيلي تس و باشزطاُيلسدْ ثَيوةي، بة تايبةتي 
 .كة ٓوُةزًةُدةكة هة ذياُدا ًابَيت بة ٓةًاْ غَيوة ئةًةؽ بة دةضت دزَيري كسدُة ضةز كازي كةضاُي تس دادةُسَيت



بَي ًؤَهةت و ئاًاذة ثَيداْ، بة ُاوي : دشيّ/ ئةطةز ٓةزدوو ئةَ كازة بةيةكةوة ئةجناَ دزا الضاييلسدُةوة و وةزطستّ
 .خؤتةوة بَواوت كسدةوة و بووة كازَيلي باشزطاُي ياْ منايػلسا، ئةوا دةبَيت كةضى وةزطس ضاوةزواُي ضصاكةى بلات

 (Han van ٓاْ ظــــــــاْ ًيطـةزَيّ: شؤزْ ئةواُةي هة ًَيرووي ٓوُةزدا كازي ٓوُةزًةُداُي تسياْ  كؤثيلسدووة منوُةؽ

Meegeren  1889-1947)  ٓوُةزًةُد زاًرباُت دةضت ثَيدةكات ثاغاْ هة  كة ضةزةتا بةالضاييلسدُةوةي كازَيلي  
زَيطايي كةضَيم كة كازي ٓوُةزي كؤدةكاتةوة  وة بؤ ضاغلسدُةوةي كازةكاُي دةضت دةكات بة كؤثيلسدُي كازةكاُي  

بةَهاَ بةغَيوةيةن هةاليةْ  (John hannes Vermeer) 1632-1675-ٓوُةزًةُدي ٓؤهـةُدي جؤْ ٓاُظ ظَيسًري 
وة ٓؤي ٓةَهبرازدُي ئةَ كازاُةؽ دةطةزَيتةوة بؤ ئةوةي كةكازةكاُي فَيسًري كةَ .  طةوزة شاُاياُي ٓوُةزةوة بِسواي ثَئيِسا

بووْ وة ئةًيؼ غازةشاييةكي باغي ٓةبووة هة كازةكاُييدا وة ٓةزووةٓا ًيطةزَيّ كةضَيلي شؤز غازةشا بووة هة شاُطيت 
 بؤياغـي ضةدةي وئةًة دةضتجَيلي كازكسدُي بوو هةضةز كازةكاُي ظــَيسًري بةاَلَ ئةجمازة بةبةكازَٓيِاُي كةُظـاع . كيٌيـادا

كة هة ثوةيةكي طةز ًي بةزشدا طؤزاُلازي بةضةز  (Bakeliteبـاكويـت )وة بة تَيلةاَلوكسدُي ًاددةيةن بة ُاوي, ٓةظـدةيةَ
و كازة كؤثي كساوةكة وةن كازي : طرياوةي بؤياغةكةدا دةَٓيَِيت دةيلاتة كازَيلى ٓوُةزيى كة ٓةضتى كازَيلي كؤْ ببةخػَيت

 ضاَهي 400بووة كازَيلي كؤُي ,   وةزطريا (Museum Boijmans)ظـَيسًري هة ًؤشةخاُةي بؤجيٌاُظ
بةاَلَ ثاؽ ئةوةي كةدةزكةوت ئةًة كازي ٓوُةزًةُد ظــــــــَيسًري ُية ٓاُظ ظـاْ ًـيطةزَيّ وةن تاواُباز .طةهةزييةكة

 .ُاضَيِسا و  بؤ ًاوةى يةن ضاَي شيِداُي كسا

 

 ئَيوازةخواُي ئةًـواع

 ٓاْ ظــــــــاْ ًريطـسيّ

1936- 1937 

 كاُظـاضي كؤْ 

  x 127 115 ضٍ

 

 

 

ئةطةز ضي ئةَ ضريؤكة ُةبووة ثةُدَيم بؤ ُةوةكاُي دواي خؤي و دووبازة بووُةوةي بة غَيوةيةكي جيا و  هة 
 :كاتَيلي تسدا كة تا ئةًسؤ وةن كَيػةيةكى ديازى َُيو ُاوةُدى باشزطاُى و منايػى ٓوُةزيى، ٓةز بةزدةواًة



  هةوَيوة دةضت ثَيدةكات كاتَيم دايـٌّ John Le Kay   و جؤْ هي كةي Damien Hirstضريؤكي داميّ ٓريضت
 دا دةضَيتة ُيـويؤزن هةوَي ضاوي بة ٓوُةزًةُد جؤْ هي كةي دةكةوَيت كة ضواز ضاَي 1992ٓريضت هة ضاَهي 

 .جياواشي تةًةُياْ ٓةية

جـؤْ وةن بريَٓيِاُةوةيةن باع هةوة دةكات 
 كاتَيم ٓريضت هة ضةُد بؤُةيةكدا ضةزداُي 

ٓريضت شؤز بة طسُطييةوة , ضتودَيوكةي دةكات
ئةو كاتاُة ٓريضت . هة كازةكاُي ئةزواَُيت

 Patchوَيِة ثيِةكساوةكاْ  )هةضةز كازة 

Painting ) ْشؤز : كازيدةكسد و جؤ
 .بَيػةزًاُة كازةكاُي بة قَيصةوْ وةضفلسد

ٓاوِزَييةتي ئةَ دوو ٓوُةزًةُدة شؤز ِزووداوي جياواشي هَيلةوتةوة، بةغَيوةيةن ٓريضت بةتةواوةتي كةوتبوة 
ةوة، كةوةن خؤي دةَهَيت كاز طةيػبوة ئةوةي، كة الضـايي كةضايةتي جؤْ بلاتةوة،  شؤز جاز (جـؤْ)ذَيسكازيطةزي 

 .ويطتويةتي دةق وةن ئةو بَيت

ٓريضت بة دواي ضةُد ضةزضاوةيةكدا :    ٓةز يازًةتي داوة و وةن خؤي دةَهَيتLe Kayهةطةَي ئةًاُةغدا هي كةي 
ًِيؼ كتَيبَيلي كازؤهيِا بيوهؤجيلةَي كةيازًةتيدةزي كؤًجاُياي كةتةهؤكي , دةطةِزا كة وَيِةي ثةثـــــوهةي تيادا بَيت

بوو كة خؤَ وةن ضةزضاوةي  شاُطتيةكاْ
بريؤكةي كازةكامن بةكازَ دةَٓيِا ثَيػلةغٍ 

 .كسد

  وَيِةي Le Kayوةهةكاتَيلي تسدا هي كةي 
كازَيلي خؤي ثيػاُي ٓريضت دا كة بسييت بوو 

هة ًةِزَيم  هة ضِطةوة قاغلساوة و هة خاض 
ٓريضت ثسضيازي كسد كة ئةَ كازة ضاَهي , دزاوة

ًِيؼ وومت ضاَهي : ضةُد دزوضتلساوة 
 ثاغاْ شؤز بَيدةُط بوو وة بة 1986-1987

جستوفستَيلي شؤزةوة ذووزةكةي بةجَئَيػت و 
دواتس بؤ . طةزايةوة بؤ غازةكةي خؤي، و هةبةز خؤيةوة ضةُد قطةيةكي ٓةَهبصزكاُد كة ٓيض ًاُايةكي ُةبوو

شؤز بة غَوةذاوييةوة ثةيوةُدي ثَيوةكسدَ ثَيي ومت كة ضَيػتخاُةكةي داوة بةضةزيةكدا دُيايةن  (تاُيا)بةياُيةكةي، 
 ثَيٍ بَوَي ضيت ثَي وتوة؟! غيت غلاُدوة



 كة بصاُيت ًّ (ثازضة طؤغتةكة)ًِيؼ وومت تةُٔا ٓةُدَيم هة كازة كؤُةكاُي خؤًٍ ثيػاُداوة، كة يةكَيم هةواُة 
ئةًة بؤ ًّ كازَيلي طةوزة ُية بةآلَ ديازة بؤ , ضةُد ضاَهَيم ثَيؼ ئَيطتا و هة ثَيؼ ئةوةوة كازَيلى وةٓاَ ئةجناًداوة

تاُياؽ ووتي تؤ , ئةطةز ًّ مبصاُيايية ٓةزطيص ئةو كازاُةَ ثيػاْ ُةئةدا. بة ٓةز ٓؤكازَيم بَيت! ,بةَهَي, ئةو

 !.بةتايبةتي بةزاًبةز بة تؤ, ُاشاُيت ئةو ضةُد ضاوضِؤكة

بووة بة ضةزةتايةكي دزاًاتيلي   (كةتةهؤكي كازؤهيِاي شاُطيت) كة  Lekay ثاؽ ًاوةيةن ديازييةكةي هي كةي 
ًاُطايةكي هةتلساو هة  ُاوةزاضتةوة، )هة ًاوةي ضةُد ًاُطَيلدا يةكَيم هة كازةكاْ . ثَيػلةوتوو بؤ كازةكاُي ٓريضت

 . هة بايِاهي ظــَيِظ ثيػاُي دا1993(ضاَهي , هةطةَي بَيضووةكةي كة هةضليداية

  

( Spin Painting-ضوِزاُدُةوةي تابوؤ ) ٓةضتا بة بةزجةضتةكسدُي ضةُد كازَيم هة1995ٓريضت هة ضاَهي 
ئةَ جؤزة كازكسدُة، وةن - بة ِزغتين بؤياغ بةضةز زوكةغَيلي باشُةييدا (Beautiful-جواْ)ضوازداُة بة ُاوي 

 Alfonكة ٓوُةزًةُدي ضويطسي ئاهفؤْ ضيضوني ,  ضةزئةَهدا1950مجووجؤَهَيلي تاشةطةزي هة ضاَهةكاُي 

Schiling)  ْو ٓوُةزًةُدي فةزةُطي ئاُيم جَيِسؤAnnick Gendron)  دا شياتس ثةزةياْ 1960هة ضاَهي 
 .ثَيدا



 

 Alfon Schilingئاهفؤْ ضيضوني 

ٓةزوةٓا .  منايؼ كسد1980واَهرت زؤبيِطؤْ كة ٓوُةزًةُدَيلي ئةًسيليية كؤًةَهَيم كازي هةَ جؤزةي هة ضاَهي 
جؤزَيلي جياواش و تايبةت بة خؤي هة زغتين بؤياغ دزوضتلسد كة ٓريضت هة ضاَهي  (John Le Kayجؤْ هي كةي 

هي كةي دةَهَيت , بة بةكازَٓيِاُي ًَيصَيم كة باشُةيةكي خِسي هةضةزة و ئةضووِزَيتةوة.  دا هةالي جؤْ بيِيبوُي1993
 .ٓريضت ئةَ كازةي ًين شؤز بةالوة جواْ بوو و ثَيي ووتبووكازَيلي شؤز وزوذَيِةزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spin-ضوِزاُدُةوةي تابوؤ)كؤًةَهَيم كازي  (Andy Shaw) ٓوُةزًةُدي بةزيتاُي ئاُدي غؤ 1993هةضاَهي 

Painting)  جةي جؤثوني )ي دزوضتلسد كة ثَيػرت هةطةَي  (Jay Jopling كة ئةًيؼ هة ثَيؼ ٓريضتةوة بة ضةُد
 .ًاُطَيم  ٓةضتاوة بة ثيػاُداْ كازةكاُي 



 

 Andy Shawئاُدي غؤ 

 

 

 

 

 

ٓةضتِةكسدْ )دا ٓةُدَيم هةو كازاُةى هة طاططؤْ طةهةزي هة ُيؤيؤزن منايؼ كسد بة ُاوي 1996ٓريضت هة ضاَهي 
هة كؤزَيلي ٓوُةزييدا وتي جياواشي َُيواْ David Rimanelli    دواتس دايظـيد زامياُيوي. (بة ُاثاكييةكي ُاتةواو

 ووتي ٓريضت Le Kayهي كةي  .تةُٔا ئةوةي ٓريضت ًاتؤزَيلي ٓةية كة كازةكةي ثَيدةكات: زؤبِطّ و ٓريضت
 .طسُطييةكي تةواوي دا بة تابوؤيةكٍ كةًّ هة تةواهَيتةكة ٓةَهٍ واضيبو

 هة طاططؤْ طةهةزي ثيػاُيدابوو   بسييت 1996 هة ضاَهي  Hirst كة ٓريضت installation كازَيلي ئيِطتوةيػّ 
 ئةَ Hans Hacckeٓاُظ ٓاضلي . بوو هة تؤثَيم بة ٓؤي ٓةوايةكي خَيساوة هة ٓةوادا جَيطري دةبوو

 دزوضتلسدوة بةٓةًاْ غَيوة تؤثَيلة بةٓؤي ٓةوايةكي خَيساوة هة 1964 هةضاَهي installation ئيِطتوةيػِةي
 .تةُٔا جياواشي هة َُيواْ ئةَ دوو كازةدا تؤثةكةي ٓريضت زةُطاوزةُطة ئةوةي ٓاُظ ضجيـية, ٓةوادا جَيطري دةبوة

 

 

 

 

 

 

 



ئةو كازاُةي كة ٓريضت كؤثي كسدووْ شؤزْ، و ئةًةؽ بووة ٓؤي ئةوةي كة فسؤغي كازةكاُي هة ضةزةتاي ضاَهةكاُي 
, 2013 بةزشبوُةوةيةكي باؽ بة خؤيةوة ببيَِيت، بةاَلَ هةوة بةدواوة تاضاَهي 2010 ةوة تاضاَهي 2004-2005

 .هة ُسخي كازةكاُي دابةشي% 30

 :ئةًاُةؽ ضةُد منووُةيةكي تسي كازةكاَُياُة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,  ٓوُةزًةُدَيلي وةن ٓريضت هة ئَيطتادا، ُاو و ُاوباُطَيلي شؤزي ٓةية، و بة دةوَهةًةُرتيّ ٓوُةزًةُد دادةُسَيت
وةن دةزكةووتووة ضةزةتاي كازةكاُي هة ٓوُةزًةُداُي تسةوة , بةاَلَ ثسضيازةكة ئةوةية ئايا ٓريضت ضةُد تاواُبازة

ضةزضاوةي طستوة و بة غَيوةيةكي تس ياْ دةضتلازيةكي كةًي هة كازةكةُيدا دا كسدوة وة بةُاوي خؤيةوة جازَيلي تس 
ٓريضت ٓةزطيص هة دةضت زةخِةطساْ و غيلةزةوةكاُي ٓوُةز زشطازي ُابَيت، ئةطةز ئةًِسؤؽ كازةكاُي . ثيػاُي داوة

 .ئاضاْ بِسوات ئةوة ضبةييَن ًَيرو زةمحي ثَيِاكات

كازيطةزي يةكرت هةضةز كازةكاُي يةكرت بةدي دةكسَيت و بةتايبةتي هةَ , هة ٓوُةزدا هة يةكضووْ و ُصيم بوُةوة
ضةزدةًي ُصيم بووُةوةيةدا كة هة ضسكة ضاتَيلدا هة ِزَيطاي تؤِزة جياجياكاُى تؤزة كؤًاَلتية جياجي كاُةوة كازي 

ضةُدةٓا ٓوُةزًةُد دةبيِيت هةَ ضةزي جئاُةوة تا ئةوضةزي جئاْ وة ٓةزوةٓا دةتواُيت  بة ُاو ًؤشخاُةو 
بةاَلَ هةَ ٓةًوو جةجناَهييةدا ضؤْ خؤت هة كازيطةزبوُى ِزاضتةوخؤ , طةهةزييةكاُي جئاُدا طوشةز بلةيت 

 .ودوبازةكسدُةوةى ئةشًوُى كةضاُى دة ئةثاَزشيت

شؤز جاز بة بَي ٓؤ و بة بَي ٓيض ًة بةضتَيم كازي ٓوُةزي دوبازة بووُةوةي تَيلةوتوة كة ٓةزدوو ٓوُةزًةُد 
. ئاطادازي يةكرت ُةبوْ ٓةزيةن هة جوطسافيايةكي جياواش و دووز هة يةكرتي هَيلضووْ هة كازةكاُياُدا بةدي دةكسَيت

 هةطةَي ٓوُةزًةُدي ئةًسيلي ًايلى فسميليظ Grayson Perry-1962ٓوُةزًةُدي بةزيتاُي طسةيطؤْ ثَيسي 
’Michael Frimkess- 1937 . ٓةزدوو ٓوُةزًةُد كازةكاُياْ ضرياًيلة و ٓةًاْ ًاددةياْ بةكازٓياُةوة وة بؤ

كازةكةي  فسميلظ بة ,  زوكةغي كازةكةغياْ ثةُاياْ بسدؤتة بةز وَيِة بة غَيوةي طواضتِةوة ياخوود دزووضتلسدْ
 بسيتيية هة ٓةَهطةُطاُدَُيلي  زةخِةطساُةي Jumping at the moon lodge)باشداْ هة هؤجي ًاُطدا  )ُاوي   

طوَهــداُي ًيِؤْ هةطةيَ ًةجنةَهي ضيين بؤ , ئاًفـــــــؤزاي ئةتيم: بة بةكازَٓيِاُي ضَي جؤز غَيوة, كؤًةَهطة
بة غَيوةيةكي , كازةكةي بة دزوضتلسدُي ديوازَيلي شؤز تةُم وةن كاغةش دزوضتلسدوة. بةكازَٓيِاُي جةجنة فيى

دواتس ضةزقاثَيلي خِس هةطةَي ذَيسَيلي تةخت و طةوزة وة هة , بةزش و بةغي خوازةوةي تةضم بؤتةوة و هةضةزةوة ثاْ
ٓةًاْ غَيوة هة كازكةي ثيـــسي دا  ٓةًاْ تةكِيم دووبازة بؤتةوة بة ُاوي . ضةزوةؽ بة كَوؤيةن ُةخػَيِساوة

 .بة غَيوةيةكي شؤز كازاًة كازةكةي بة ئةجناَ طةياُدووة (Beautiful Splendour-  دِزُدةيةكي جــــواْ)

                   Michael Frimkes                                         Grayson Perry          

 

 

 

 

 



 

منوُة شؤزْ بؤ باضلسدْ هةَ بابةتة،  ٓةوَي ئةدةَ هة ُووضيَِيلي تسدا بة ضِسي باع هة ضةز ئةو ٓوُةزًةُداُة بلةَ 
كة تازادةيلي شؤز ُصيلايةتي هة َُيواْ كازةكاُياُدا بةدي دةكسَيت، هة تةكِيم و غَيواشى بةزجةضتةكسدُدا، ياخود 

كة ئةًةؽ شياتس ثةيوةضتة بة كازيطةزي يةن هةضةز , ٓةزدوو ٓوُةزًةُد ثػتياْ بة يةن ضةزضاوة بةضتووة
ئةوةي تس هة كؤتادا بة قاشاجني ٓوُةزًةُد دةطةزَيتةوة، و دووزة هة الضايي كسدُةوة و ياخود بةكازَٓيِاُي كازي 

كةضَيلي تس بة بَي ئاطادازي خاوةُةكةي، و بؤ خؤ ثازاضتِيؼ هةَ ديازدةية دةشطا ٓوُةزييةكاُي ٓوُةز و ًاًؤضتاياْ 
و دةبَيت شؤزتسيّ شاُيازي بةزدةضت و ثَيويطت بدةْ بة , بةزثسضيازَيتى تايبةت دةكةوَيتة ئةضتؤياْ

خوَيِدكازةكاُياْ، و منوُةي كازي ٓوُةزًةُداْ هة َزيطةي غيلسدُةوةو ثةيِسةوكسدُى كسدازةكياُةى ئةشًوُةكاُياْ 
ٓؤكازَيلي  ( Sketchbook -ثةزتووكي ُةخػةكَيػاْ- ضلَيض بوون )بؤ منوُة، بووُي . خبةُة بةز دةضيت قوتابياْ

شؤز باغة كة خوَيِدكاز شاُيازييةكاُي زؤذاُةي و وة تيبيِيةكاُي هةضةز كازي ٓوُةزًةُداْ و ضةزداُي طةهةزييةكاْ 
 .و ًؤشةخاُةكاُي تيادا تؤًازبلات

 Grayson طسةيطؤْ ثيـَسي, و كؤي ئةًاُة و كازةكاُي خؤي هة بةزاودكسدَُيلدا هة َُيواْ ئةَ ثةزتوكةدا ئةًَيِيتةوة

 Perryهة بابةتي ثةِزتوكي ضلَيضةكاُيةوة دةَهَي : 

غوَيَِيلة ثَيؼ ئةوةي , ثةِزتوكي ضلَيضةكامن ئةو غوَيِةْ كة ئةتوامن تيايدا هةطةَي بريؤكةكامندا طفتوطؤ بلةَ
بريؤكةكامن بة ُاو ضتوديؤكة و دواتس جئاُدا باَلوببِةوة، ثَيؼ وةخت هة ُاو ثةِزتوكي ضلَيضةكامندا كازياْ هةضةز 

 .دةكةَ و بابةتي تاشةياْ تيادا ئةدؤشًةوة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Transcriptionهةبةرطـــرتــهةوة 

وضا كاري   كاري يونةرمةنداني ترو Transcriptionهة يةموو كاتيَلدا  شليَض بون يارمةتيدةريَلة بؤ هةبةرطرتهةوةي
هةبةرطرتهةوةي كاري يونةرمةنداى بةالَم .  يةر يونةرمةنديَم بيَت و ياى هةبةرطرتهةوةي يةر شتيَم بيَت هة شرووشتدا

بة تةكهيلي جياواز و وة بةكارييَهاني ماترياهَي جياواز يسري خويَهدكار فراوانرت دةكات وة دةبيَتة يؤي خةيالَ فراواني 
يةكيَم هةو ماددانةي كة مامؤشتا هة كاتي خويَهدندا ثةيرِةوي دةكات : زياتر الي قوتابي

 خويَهدكار   بةالَم نةن دةقاودةق وةن كارة رِةشةنةكة بةهَلو مامؤشتا دةيةويَت  Transcriptionهةبةرطرتهةوةية
شةربةشت بلات هة بةكارييَهاني ماترياهَي جياواز و تةكهيلي جياواز بؤ دروشتلردنةوةي كاري يونةرمةنديَم كة يةريةن 

وة دةبيَتة كاريَلي شوود بةخش بؤ فيَربووى و ئاويَتةبووني خويَهدكار , بة ئاماجنيَم كارةكة بة ئةجنام دةطةيةنيَت
 .هةطةلَ كاري يونةرمةندةكة

 يةكيَم بوو هةو يونةرمةندانةي كة كاري يونةرمةنداني  Pablo Picassoيونةرمةندي بةناوبانط ثابوـؤ ثيلـاشؤ 
 THE ORIGIN OF)ثيَش خؤي بة تةكهيلي جياواز و ماترياهَي جياواز دروشت كردؤتةوة وة بؤ منوونة كاري 

LUNCHEON ON THE GRASS)( ناى خواردى هة شةر طيا ) كاريَلي بةناوبانطي يونةرمةند ئـيَدوارد مـانية
Edouard Manet 

هيَرةدا دةردةكةويَت كة توانيويةتي شوود هةكاريَلي يونةرمةندي ئـيَدوارد مـانية زيرةكي  وهيًَاتووي يونةرمةند  
راميؤدي كاريَلي تةواو كارةكةي  ,  وةربطريَت Marcantonio Raimondi ماركةتؤنيؤ راميؤدي 1534-1840ئيتاهـي  

دواي ئةوةي مانيَت شوود هة و يونةرمةندة ئيتاهيية وةردةطريَت جاريَلي .  جياوازة كة بة يةهَلؤهَني هةشةر ثويَت كراوة 
يونةرمةنديلي تر يونةرمةنديلي وةن ثابوؤ ثيلاشؤ بة ضةند شيَوةيةكي جياواز ئةم كارةي دووبـارة دةكاتةوة كة ييض 

ثاشاى ئةم كارةبووة ئيوًام بةخش بؤ زؤر هة  .هة نرخي تابوؤ رةشةنةكة نةطؤراوةو ئةميش بؤتة شاكاريَلي تري يونةري
 .Andy Earl يونةرمةنداني تر هةوانة يونةرمةندي فؤتؤطرافةر ئـاندي ئـريلَ  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضونلة ,  طةر بابةتيَم بةشةر مامؤشتادا تيَجةرِي، ئةوا  مامؤشتا تاوانبار بلريَت, هةم جؤرة حاهَةتانةدا نابيَت
مامؤشتاش توانايةكى رِةياي نية كة ئاطاداري يةموو يونةرمةنداني جيًاى و طشت بةريةمةكانى ئةمرِؤى نيَو تؤرِة 

ضيطتٌي شاُلؤ جئاُيةكاُدا هة بوازي ٓوُةزدا، ضيطتٌي واُةوتِةوةي بة كؤًةَي شؤز كةًة، هة . كؤمةالَتيلاى   بيَت
كة تيايدا ًاًؤضتا كات بؤ قوتابي دادةَُيت كة بة تةُٔا يةكرت ببيِّ ،و . ياخود تةُٔا بؤ ضةُد بابةتَيم بةكاز دَيت

خوَيِدكازيؼ ئةوًاوة كازكسدُةي كة خةزيم بووة  دةخاتة بةز دةضيت ًاًؤضتاكةي و هةوَيوة ضةزضاوةي طفتوطؤ 
 .دةضت ثَيدةكات

ئةَ طفتوطؤية دةبَيتةٓؤي ئةوةي ئةطةز خوَيِدكاز كازي ٓوُةزًةُدَيم ياْ بابةتَيم ضةزجني ِزاكَيػابَيت ئةوا هةوَيدا 
دةبيِسَيت و دةبَيتة ٓاُدةزَيم كة ًاًؤضتا زَيطاي تس، خباتة بةزدةًي قوتابيةكة بؤ ئةوةي دووز بلةوَيتة هة 

 .كؤثيلسدْ الضاييلسدُةوة

هةَ ًياُةيةدا و هة ئةجناًي ثسضيازةكاُي ًاًؤضتا بؤ خؤَيِدكازةكة، دةزدةكةوَيت تا ضةُد خودى خوَيِدكازةكة 
و ٓةَهبةت هة ُاو ثةزتوكي ضلَيضةكاُيػدا دةبَيت ِزيصبةُدييةن ببيِسيت وة ضةزةتاييةكي . خاوةُي ئةو بريؤكةيةية



كازةكة دةزدةكةوَيت ئةطةز ضةزضاوةكةي ضسووغت بَيت،  ئةوا دةكسَيت زَيطا و منوُةي شؤزتس بؤ قوتابيةكة 
 .غيبلاتةوة تا بةزضاوي زووُرت بَيت ُةكةوَيتة ٓةَهةوة

ئةطةز ئةو كاتة , ئةزكي ًاًؤضتا ئةوةية كة بةدواداضووُي بةزدةواًي ٓةبَيت بؤ خوَيِدكاز بصاَُيت كة ضي ثَيويطتة
ئةًةؽ ٓاُداَُيلي تسة بؤ ئةوةي قوتابي بصاَُيت ًاًؤضتاكةي , هةبةزدةضت ُةبوو هة كاتَيلي تسدا بؤي ئاًادةبلات

 . ئاطادازييةتي و هة ٓةوَي و خةًى ثَيػلةوتين كازةكاُي ئةوداية

هة كؤتاييدا قوتابي بةز ثسضيازة هة كؤثيلسدْ  وة هةبةزطستِةوةي زاضتةوخؤ كة بة كازَيلي ُاغايطتة و شةزةزًةُد 
. بؤ خوَيِدكازةكة ٓةذًاز دةكسَيت  

دةبَيت ٓةًووٓةوَهَيلي خوَيِدكاز  بؤ بةدةضتَٔيِاُي شاُيازي شياتس بَيت، بة ضوود وةزطستّ هة دةوزوبةزي خؤي و 
ٓاوكات ٓصزو خةياَهي خؤي خباتة طةِز ٓةزضةُد ضادة بَيت،  ٓةزوةٓا دؤشيِةوةي تةكِيلي جياواش و بةكازَٓيِاُي 
ًاتسياَهي جياواش و ٓةًةجؤز بؤ بةدةضتَٔيِاُي ئةجناًي ُوَى و دةوَهةًةُدكسدُي ٓةزدو وتازى واتايى و تةكِيلى 

 .كازةكاُي

مامؤشتا وةييب رةشوأل وة يةرووةيا كان مةمحـنوود , شوثاشي بيَ ثايامن بؤ خؤشةويصتاى مامؤشتا قـادر مـريخاى
. نةمجةديو بؤ شةرنج و تيَبيهيةكانياى  

 


