سيو لة نيوان رةنط و وشةى )ثؤل سيزان و هيوا قادر(دا
نوخشة عةبدول
س##يو فيط##ؤريكى هةميش##ةيي داهين##راوة خةيال1ي##ةكانى مرؤظايةتيي##ة ،ل##ة زؤر ش##وين ب##ة ف##ؤرم و طوزارش##تى
جياوازةوة دةردةكةويت ،بة ئاسانى دةبيتة بابةتى تيكستةكان و دةتوانيت لة هونةردا جيى خؤى بكاتةوة
و هيش#تا نةبؤت#ة ئؤبذةي#ةك بيزاربي ل#ة بيس#تنى حيكايةت#ةكانى و م#ةيلى تةماش#اكردنى ثيش#اندانةكانيمان
نةبيت .سروشت سحريكى تايبةتى بةخشيوةتة سيو و زيادةرةوى نيية طةر بل1يي :شيوة ئاساييةكةى خؤى
تيثةران##دووة و ب##ةجؤريكى ت##ر خ##ؤى ب##ةيان دةك##ات ،ك##ة وةك باب##ةت و ف##ؤرم ل##ة ئةدةب و هون##ةردا خ##ؤى
دةسةثينيت ،ئةمةش وايكردوة ببيتة خاوةنى ضيؤكى جياواز.
ئاس#تةمة بت#واني س#ةرجةم ئةو نوس#راو و وينان#ة كؤبكةين#ةوة ك#ة ثيش#اندان و طوزارش#تى ئةو فيطؤرةي#ة،
ضونكة هةر لة سةرةتاى بوونةوة ئامادةيى هةية بة ) ئةفسانةى ئادةم و حةوا دةست ثيدةكات تا ئيس##تا(،
بؤ خؤلدان لة ثةرتى وبزرنةبوون لة ناو ئةو ذم#ارة زؤرةى طوزارش#ت و حيكايةتةكان#دا ،هةول#1دةدةين ت#ةنها
طيران##ةوة و باس##كردنى تابلؤك##انى ) (still lifeث##ول س##يزان و قةس##يدةى )س##يوى س##ورى( هي##وا ق##ادر
وةربطري#ن .ئةوةى هانان#دةدات ب#ؤ كؤكردن#ةوةى )ث#ول س#يزان و هيواق#ادر( ت#ةنها ثةيوةن#دى ب#ة خ#ةيال1ى
ئيمةوة هةية وةك خوينةر و بينةرى هةريةك لةو بةرهةمانة ،ض#ونكة ه#ةركات تابلؤك#انى س##يزانان هاتبيت#ة
بةر ضاو راستةوخؤ قةسيدةى سيوي سور لة زةينماندا ئامادةيى ه##ةبووة .ن##اكريت بين##ةرى )(still lifeى
ثؤلسيزان بيت و نةطةرييتةوة سةر ئةو نةس#لة ل#ة ش#اعيانى ئيم#ة ك#ة س#روش بؤت#ة سةرض#اوةى بةرهةم#ة
ئةدةبيةكانيان .ئةطةر بينةرى كارةكانى سيزان بيت زياتر هةست بةو نزيكيية دةكةيت ،وينة شيعريةكان و
تابلؤكان وةك وةطيرى يةك بابةت دةبينيت و ،هةموو جياوازيةكانى ئةو دوو ذانرة ن##اتوانن زالب بةس##ةر ئةو
طريدانةى لة خةيال1تدا دروست دةبيت ،بة ضةشنيك لة يةك كاتدا دوو وينةت لة بةردةمداية ي##ةكيكيان رةن##ط
و ئةويتي##ان وش##ة خول1قاندوي##ةتى ،هةريةك##ةيان قس##ةى خ##ؤى هةي##ة جي##اواز ل##ةوى ت##ر ،بؤي##ة ئيم##ة لي##رةدا
نامانةويت بةراوردى بةرهةمةكان بكةين ،تةنها مةبةستمان كؤكردنةوةى بابةتيانةى فيط##ؤرى س##يوة ل#ة دوو
ذانرى جياوازةوة.
هةرضةندة بنةماى ئةو دوو ذانرة جياوازبيت ،بةلم بة باب#ةتبوونى س#يو ل#ة هةريةكيان#دا يارم#ةتيمان دةدات
باس لة ضؤنيةتى طوزارشتكردنى هةريةكةيان بكةين .وةك ئاماذةمان ثيدا ض ل##ة وينةكيش##اندا ض ل##ة ش##يعردا
ثيش ئةمانيش سيو بؤتة بابةت و ،قسةش لة سةر ئةوة نيي#ة باس#كردنى ئةم دووان#ة بريتيي#ة ل#ة باش#تين،
بةل1كو تةنها ئةوةندةية لى هةريةك لة )ثول سيزان و هيوا قادر( راظةيةكى جي##اواز وتايب##ةت دةبينين##ن ،ك##ة
طوزارشتة لة خودى فيطورةكة و ،واقعيانة تر وينايان كردووة بة وةرطةران ل#ة ئاي##دياى كلس#يكي و ثي##دانى

ئاي##دياى مؤديرن#ة .س#ةرةراى ئةوةى هةريةك##ةيان س#ةر ب##ة قؤن#اغيكى ن##وين ل#ة هون#ةر و ئةدةب##دا ئةم##ةش
يارمةتيدةريكى باشة بؤ راظةكةى ئيمة.
لة ئايدياى كلسيكدا ض لة هون#ةر ض ل#ة ئةدةب#دا س#يو وةك س#يمبول و ميت#افؤر ب#ةكارهينراوة و ،فيطؤريك#ة
خودى خؤى نةبووة و لةبرى شتيكى تر بةكار هاتووة ،ضونكة تواناى كؤكردنةوةى ج##وانى هةي##ة بةتايب##ةت
لة فؤرم و رةنطيدا .بؤ نونة لة هونةرى مةسيحيدا ل#ة زؤر ت##ابلؤدا بةدةس#ت مةس#يحةوةية ئةم#ةش هيم##اى
رزطاريية ،جطةلةوةى لة زؤر ش#وينى ت#ردا دةبيت#ة ئام##اذة ب#ؤ ج#وانى ذن .1ل#ة ئةدةب#ى كلسيكيش#دا س#يو
ميتافؤريكة بؤ )سينة ،رومةت ،روخسار و زؤرجاريش ضةناطة( ،2هةروةها هةنديك ئةفسانةو طيانةوةش ل##ة
كةلتورى ميللةتة جياوازةكاندا ه#ةن س#يو ب#ة هيم#اى دةرك#ردن و ش#ومى و م#ةرط دةزان#ن .ب#ةلم مؤديرن#ة
شتيكى ت#رى بةخش#يية س#يو ،هةرض#ةندة ن#اتواني بل1ي ئاي#دياى مؤديرن#ة ب#ة ت#ةواوى دةس#بةردارى ئاي#ديا
كلسيكي بووةو رةتى كردؤتةوة ،بةلم لة ئايدياى مؤديرنةدا ه#ةر فيطؤري#ك ئةو تواناي#ةى ث#ي بةخش#را ك#ة
خؤى بةيان بكات ،هةروةها سيو لةم سةردةمةدا دةبيتة خاوةنى ميتافؤرى جياواز ،تةنها هيما نيية بؤ يةك
شت ي##اخود ب#ؤ ي#ةك مةبةس#ت ب#ةكار ن#اهينريت وةك بةش#يك ل#ة سروش#ت و بةش#دار ل#ة ثيكهين#انى بوون#دا
سةيردةكريت ،دةبيتة فيطؤريكى فرة خةسل1ةت دةتوانيت ه##ةل1طرى ه##ةموو تايبةتةندي##ةكانى مي##ذوى خ##ؤى
بيت ئةمةش ل#ة دي#دة كلس#يكيةكةى جيادةكات#ةوة و ل#ةو ضةقبةس#تنة رزط#ارى دةك#ات ك#ة كلس#يك ثي#ى
بةخشيوة ،لة هونةر و ئةدةبدا ئةمة باشت دةردةكةويت.
بةو ثييةى سيزان ثيشةنطى هونةرى ثؤس#ت رةنطدانةوةط#ةرى)ثؤس#ت ئيمثريسيؤنيس#م(ة ل#ةم هونةرةش#دا
ئةوةى طرنطة واتاى جةوهةرى شتةكانة ،ثيويستة واتاى تةواوى ئةو راستييةى بؤى دةطةريت بةرجةس##تةى
بكات ،3دةركةوتنى هةر فيطؤريك بة تةواوتى طوزارشتة لة خودى فيطؤرةكة و لة سيمبوليتى رزط##ار دةبيت
هةر ئةمةشة وامان ليدةكات ثيشاندانةكانى سيزان بؤ سيو بة راظةيةكى جياواز بزاني .ه#ةروةها هي#وا ق#ادر
يةكيكة لةو شاعيانةى ئةدةبياتى نويى ئيمة كة بة شيوةيةكى جياواز دةرك#ةوتون و توانيويان#ة ل#ة ريط#ةى
شيعرةوة ئةو راظة نويية بيننة ناو ئةدةب ،لى هيوا قادر تةواوى ئاي##دياكان ب#ؤ س#يو جيط##ةيان بؤت##ةوة ل#ة
شيعرةكاندا فيطةرى سيو جطةلةوةى وةك خؤى دةردةكةويت و لة روانطةيةكى بةرزةوة ب#ؤيى دةروانيت 4و
سيفةتى بالى ثيدةبةخشيت.
) (still lifeلى سيزان طوزارشتة لة سروشت و بةشى زؤرى سروشتمان بؤ دةطيريتةوة ،بةلم لة ناويان##دا
سيو دةبيتة س#ةنتةر .ه#ةروةها طوزارش#تة نونةيي#ةكانى هي#وا ق#ادر وايك#ردووة سروش#ت ببيت#ة باب#ةتيكى
ب##ةردةوام و ،ف##ؤرميكى رؤح##ى وةردةط##رن ،ئةم##ةش وادةك##ات ئةو وينان##ةى ل##ة ش##يعرةكاندا دةي##بيني
تايبةتةنديةكى خوديان ثي#وة دي#اربيت .طش#ت فيطؤرةك#ان ل#ة قةس#يدةى س#يوى س#وردا ب#ة ج#ؤريكى ت#ر

دةردةكةون و ،وينة شيعريةكان بة جؤريكى جياواز طوزارشت لة هةر فيطؤريك دةكةن ،بةلم قورس##اى س#يو
زياترة .بةوةى دةبيتة ناونيشاى قةس#يدةكة و دوات#ر س#ةرجةم ش#يعرةكان ئةو ناونيش#انة كؤياندةكات#ةوة،
ليرةوة ئاماذةيةك دروست دةبيت بؤ س#ةنتةر ب#وون و ب#الى ئةم فيط#ؤرة ،ك#ة هي#وا ق#ادر مةبةس#تيةتى ب#ة
شيوةيةكى جياوازتر راظةى بكات لة ئةزمونى خؤي#دا ،هةرض#ةندة ئاماذةك##ان زؤر ك#ورتن و ئةم#ة وايك#ردوة
نةتواني زؤر فراوان قسة لةسةر ئةو فيطؤرة بكةين لة قةسيدةكةدا ،بةلم ب##ة ثيض##ةوانةوة س##يزان ب##واريكى
فراوانتى دروست كردووة ،جطةلةوةى بةردةوام لة تابلؤكاندا دوبارة دةبيتةوة ،ض##ةند تابلؤي##ةكى تايب##ةت
دةبيني لةسةر سيو ،طةر هةموو تابلؤكان وةر بطرين رةنطة هاوسةنطى ل#ة باس##ةكةمادا ن#ةمينت ،ب#ةلم ب#ة
شيوةيةكى طشتى ئةو بةردةوامييةى لة تابلؤكاندا هةيةتى ئةو باوةرةمان ل دةضةسثينى سيزان بؤ شتيكى
جياواز دةطةريت لة سيوةكاندا ،وةطةرنا ميوةكانى تريش لى سيزان دةردةكةون ،بةلم تايبةتر سيو.
نابيت نكول1ى لةوة بكريت بونى ئةو ناوةندطةرايى و ثيدانى ئةو باليي#ة ب#ة س#يو ثةيوةس#تة ب#ةو هي#زةى ل#ة
كاريط##ةرى و مان##ةوة لى م##رؤظ هةي##ةتى ،دةت##وانيت ئام##اذةى جي##اواز بطةي##ةنيت و خؤطونين##ة ل##ة ب##ار و
سةردةمة جياوازةكاندا ،بةجؤريك ئةو طومانةت ل دروست دةكات بةراستى ئةو ش##تيكى تايب##ةت و خ##اوةنى
هيزيك##ى جي##اوازة ،ي##اخود خ##ؤى ئةو تواناي##ةى تيداي##ة تايبةتةن##دى زؤرت##رى ه##ةبيت و ض##يؤكى جي##اواز
دروستدةكات و كاريطةرى زياتر جيديليت ،ض لة فؤرم و ض لة رةنط##دا ئةوة بةرجةس##تة دةك##ات و ب##ة رةنط##ة
جياوازةكانيةوة)سور ،زةرد و سةوز( سي رةنطى س##ةرةكى ل##ة خؤي##دا كؤدةكات##ةوة و ،بةم##ةش ئينرذي##ةكى
زياتر لة خؤ دةطريت .هيض كام لة ميوةكان بي ناوةرؤك و بي جواني ني هةريةك لةوان بة ف##ؤرميكى جي##اواز
و رةنطيكى تايبةتةوة حيكم#ةتى بةش#يك ل#ة بوون#ان ثي#دةليت ،ب#ةلم س#يو ل#ة سروش#تدا وةك فيط#ؤريكى
بةهيزتر دةردةكةويت ،ئةو سروشتى ناضار كردووة سي رةنطى ثيببةخشيت و بيكاتة خاوةنى فؤرميكى زؤر
تايبةت ،بؤية ئاسايية طةر خاوةنى ئينرذي#ةكى ب#الش بي#ت ،ه#ةر ئةم#ةش وادةك##ات ل#ة زؤر باب#ةتى ذي#انى
مرؤيي ئامادةيي هةبيت و ئاسان خةيال داطي بكات و حيكايةتى جياوازى هةبيت.
زؤرين##ةى هونةرمةن##دان و ئةديب##ةكان ب##اس ل##ة كاريط##ةري سروش##ت دةك##ةن ب##ؤ ئاي##دياكانيان ،ئةم##ةش ل##ةو
ثةيوةنييةوة دروست دةبيت كة لة نيوان ئةوان و سروشتداية و ،ه##ةروةها ئام##ادةيى ه##ةر فيطؤري##ك ل##ة زؤر
دياردةى جياوازى بووندا ئةو ثةيوةنديية ثتةو تر دةكات ،جطةلة ف##ؤرمى ئيس##تاتيكى سروش##ت ك##ة س##ةرنج
راكيشتين بينراوة .بؤنونة هيوا قادر خ#ؤى ب##اس ل#ةو كاريطةري#ة دةك##ات و دةل1ي#ت) :هةميش#ة هةس#تيكى
بةرايم هةية بؤ سروشت .هةستيك وةك وةرطرتنى هيزيك واية بؤبيكردنةوةى بةردةوام و تيرام#ان .ب#ؤ س#ةر
ل##ة ن##وي دارش##تنةوةى ش##تة بض##وكةكان ل##ة ريط##ةى ش##تة بض##وكةكانةوة 5(.ئةم ثةيوةنديي##ة ب##ة رون##ى ل##ة
بةرهةمةكانيدا بةرجةستة دةبيت ،زؤرجار شيوةى ئاسايى تيدةثةرينيت و بة بالكردى سروشت دةبيني.

سيزانيش بؤ ثةيوةندى خؤى و سروش دةل1ي#ت) :م#ن نام#ةويت ك#ؤثى سروش#ت بك#ةم ،ب#ةل1كو دةم#ةويت
نايندةو نايشكارى سروشت ب( ،ه#ةروةها ثييواي#ة سروش#ت دةت#وانيت ه#ةموومان ب#دوينيت ،ل#ة راس#تيدا
سيزان توانيويةتى شيكارى سروشت بكات و تايبةتةندى و ب#اليي ث#ي ببةخش#يت ،ب#ؤ ئةم#ةش ثش#تى ب#ة
رةن##ط و رون##اكى بةس##تووة ،خول1قان##دنى نون##ةى هون##ةرى ل##ة ف##ؤرمى ثت##ةو و ب##الدا زي##اتر تواناك##انى
دةرخستووة . 6بؤية هةرش#تيك س#يزان دةيكيش#يتةوة )كيوةك#ان ب#ةرد و درةخ#ت و س#يوةكان و ث#ةرداخ و
ثارضةكان( لة ديدى ئةودا ئيدى تةنها شتيكني ب#ؤ كيش#انةوة ،ب#ةل1كو ب#ةهؤى ف#ؤرم و رةنط#ةوة ل#ة ريتم#ي
ويناكردن##دا ط##ؤراون و ،ياس##ا ن##اوةكى و ش##اراوةكانى ه##ةموو دياردةك##ان ئاش##كرا دةك##ةن .7ئةو ش##يوازة
هونةرييةى بةكارى هيناوة لة كيشاندا يارمةتيداوة شتيكى نوى ثيش##كةش بك##ات ،هونةرةك##ةى بةل1طةي##ةكى
زيندووة بؤ ئةوةى هونةرمةند دةتوانيت طوزارشتيكى قول ببةخشيتة كيشانى روئياك#انى ب#ؤ جيه##ان ،ب#ةبي
طةرانةوة بؤ ريباوةريكى دياريكراو يان ئةفسانة ،ياخود هةر ئامانيكى كؤمةليةتى باو .لة هونةرى سيزاندا
رةطةزى مرؤيي و كةسيى ثوخت دةبينريت ئةمةش ماددةيةكى تةواوة ب##ؤ تايبةتةن##دى ري##ز و ط##ةورةى ل##ة
هونةردا ،هةروةها بة رونى هةست بةوة دةكريت دةسبةردارى ئاي##ديا و بيكردن##ةوةكانى ثي##ش خ##ؤى ب##ووة
سةبارةت بة دياردةكان .8ئةم ديدة تايبةتةى سيزان بؤ شتةكان وايكردوة نزيكةى)(25جار فيطؤرى سيو
ببيتة ناوى تابلؤكان لة ناوياندا تابلؤى )سيوةكان ،سيوى سةوز ،حةوت سيو و ضوار س##يو( 9س##ةربةخؤن و
لةوانى تردا هاوثيضى ناويكى تر كراون بؤنونة)سيو و ثرتةقال ،و (...هةروةها ضةند دانةيةكيشيان ل##ة ذي##ر
ناوى ) (still life and appleنزيكةى) (5جار لة ضةند سال1يكى جيادا كيشراونةتةوة .ئةم دوو بارةيي
و فرة دةركةوتنة شتيكى بيزاركةرنيية ،ضونكة سيزان لة ب#ةكارهينانى رةنط##ةكان و وين#اكردنى بابةتةكان##دا
زؤر هةستياربووة ،و بة فؤرميكى ن#وي و ريتميك#ى تيك#دراو وين#ةى سروش#تى كيش#اوةتةوة و ل#ة رةهةن#د و
طؤش##ة دووب##ارة و دذةكان##ةوة ،10ئةم##ةش وادةك##ات كارةك##انى وةك نونةي##ةكى تايب##ةت ل##ة كيش##انةوةى
سروشتدا سةير بكرين ،لةطةل هةر كيشانةوةيةكيش شتيكى نويى خول1قاندووة.

ت##ابلؤى س##يوةكان ب##ة ق##ةبارةى)19×27س##انت( ب##ة رةنط##ى رؤن##ى لةس##ةر كانظ##اس كيش##راوة،11

ثيكهاتوة لة ظيطؤرى حةوت سيو هةريةكةيان بة رويكدا ثيشان دراراون بة ئاراس#تة و ق#ةبارةى جي##اواز ،ب#ة
هؤى شيوازة تايبةتةكةيةوة هةرسي رةنطى )س#ور و زةرد و س#ةوز( دةردةك#ةون ،ب#ةلم س#ور رةنط#ى زال#1ة
جياوازى لة قةبارةى فيطؤرةكاندا دةبينريت بة ج#ؤريكى ئةن#دازةيى هاوت##ايي دروس#تكراوة ل#ة نيوايان##دا ب#ة
ضةشنيك لة يةكةم بينيندا بينيةر هةستدةكات قةبارةيان يةكسانة.
سيوى سةوز ثيك هاتووة ل#ة فيط#ةرى ض#وار س#يو دوواني#ان ق#ةبارةى ط#ةورة و دوواني#ان ق#ةبارةى بض#وك،
لةطةل كيشانى ضةند طةليةك بةدةورياندا و كةوتوو لة تةنيشتيان ،رةنطى سةوز لةم تابلؤي##ةدا زال##1ة لةط##ةل
بةكارهينانى سيبةر و روناكى ب#ؤ بةرجةس#تةكردنى هةن#ديك ل#ة فيطؤرةك#ان ،س#يبةرى فيطؤرةك#ان تؤخ#ة و
فؤمى شيواويان هةية و ئالؤزة .ئةم تابلؤية لة هةموو تابلؤكانى ترى سيزان تايبةت ت#رة ب#ة جؤريك#ة بين#ةر
ل#ة بةردةمي#دا هةس#ت ب#ةوة دةك##ات س#ييزان دةي#ةويت ل#ةم تابلؤيةي#دا زؤرش#تمان ث#ي بلي#ت ،ئةم تابلؤي#ة
راظةيةكى جياوازى ثيية جياواز لة ه#ةموو دةركةوتن#ةكانى ت#رى فيط#ؤرى س#يو لى س#يزان ،زي#اتر ه#ةل1طرى

خةسل1ةتى هزريية و مامةل1ةى بوون دةكات لة ثنتيكدا قول دةبيتةوة ،بينةر لة ب##ةردةم ئةم تابلؤي##ةدا زي##اتر
لة هةرشتيكى تر هةست بة بوون بك##ات ،ئةم##ةش لةريط##ةى ب#ةكارهينانى رةن#ط و س#يبةر و روناكي#ةوة ت##ا
دةطات بة فؤرمة جياوازةكان دروست بووة و ،ت#ةكنيكى هون#ةرى ئةم تابلؤي#ة ج#ةخت ل#ةوة دةكات##ةوة ك#ة
سيوى سةوز دةيةويت شتيك لة بوون ثيشانبدات.

تابلؤى ضوار سيويش ثيك هاتووة لة ضوار فيطؤرى قةبارة جياواز هةرس#ي رةنطةك#ة )س#ةوز ،س#ور و زةرد(
بةكار هاتووة و رةنطى سور زال1ة ،بةلم ليرةدا بةكارهينانى سةوز و زةرد زياترة بةهةردووكيان بة ئةندازةى
رةنط##ى س##ور دةبي##ت ،ب##ة جؤري##ك ئةم تابلؤي##ة وا دةردةك##ةويت س##يزان ب##ةدواى هاوس##ةنطيةكةوة بي##ت ل##ة
سروش#تدا ،هةرض#ةندة طوم#انى ئةوة لى بين#ةر دروس#ت دةك#ات ئاي#ا ئةم#ة تابلؤي#ةكى س#ةربةخؤية ي#اخود
دريذكراوةى ئةوانى ترة ي#ان ئةزم#ونى خؤئامادةكردن##ة ب#ؤ تابلؤي#ةكى تايب#ةت .رةنط#ة لةمان##ةدا نارونيي#ةك
هةبيت

 ،بةلم ئةو سايتة ئةلكتؤنيةى ئيمة ثشتمان ثي بةستوة هةموو ئةم تابلؤيان##ةى وةك ك##اريكى س##ةربةخؤى
سيزان لة ثؤلينى ) (still lifeداناوة بيئةوةى ئاماذة بؤ شتيكى لةو بابةتة بكات.

تابلؤى حةوت سيو جياواز لةوانى تر رةنطى سور تييدا كةمت دةردةك##ةويت ،رةنط##ة زةردةك##ان ب##ة جؤري##ك
دةردةكةون وةك ئةوةى روناكي تيشكيكى سور كةوتبيتة س##ةريان ،رةنط##ى س##ةوزيكى ت##ؤخ ب#ةكار ه##اتووة
جياواز لة رةنطى تابلؤى )سيوى سةوز( ،ئةوةى لي##رةدا جي##اوازة نزيك##ى ق##ةبارةى فيطؤرةكان##ة و ه##ةروةها
سيبةرى سي فيطؤر بة تةواوى دةردةكةويت وسيبةرى دوانيش##يان ننات##ةواوة ،ب#ة جؤري##ك دان##راون ش#يوةى
ذمارة حةوتى ئنطليسيان ب#ة هةل1ط#ةراوةيي هةي#ة و ب#ة ت#ةواوى جي#اواز ل#ة ت#ابلؤى س#يوةكان ثيش#اندراون،

ئةمةش ئةوةمان بؤ ررون دةكاتةوة لة كيشانةوةى هةر تابلؤيةكدا سيزان مةبةستيكى تايب##ةتى ه##ةبووة و،
لة ريطةى هةريةكيكيانةوة بيؤكةيةكى تايبةتى خستؤتة روو.
سيزان توانيوي#ةتى بةت#ةواوى ويس#تى خ#ؤى ل#ة تابلؤكان#دا بةرجةس#تة بك#ات ،ب#ة ضةش#نيك كاتي#ك بين#ةرى
تابلؤكاني هةست بة ئةو رؤحيةتة دةكةين كة ويستويةتى لة تابلؤكاندا ثيش#انى ب#دات ،وينةي#ةكى نون#ةيى
بةو جؤرةى لة روانينى خودى خؤيدا بووة ثيشان دةدات ،وةك ئةوةى ويستى ثيدانى ئايديايةكى نوي بي##ت
بةو فيطؤرةى كة بة دريذاى ميذوى مرؤظايةتى هةل1طرى ئايدياى جياواز بوون ،ئةم جي##اواز روانين#ة بةتايب#ةت
ل#ة س#يودا رةنطيداوةت#ةوة ،تابلؤك#ان ت#ةنها ئةوةن#دةمان ب#ؤ دةهيل1ن#ةوة بل1ي س#يزان ويس#تويةتى دي#ديكى
نونةى ثيشانبدات لة ريطةى هونةرةكةيةوة بةتايبةت لةوةدا كة سيو تيكةل##1دةكات ب##ة زؤر ش##تى جي##اوازى
ذيان ،وينةيةكى ترى بؤ دروست دةكات بة جؤريك راستةوخؤ بينةر هةست بةوة دةك##ات فيط##ؤرى س##يو لى
سيزان دورة لة واتا كلس#يكى و باوةك#ان و طوزارش#ت ل#ة ش#تيكى تردةك#ات ،هةري#ةك ل#ة ف#ؤرم و رةن#ط و
سيبةرةكان ئةوةمان ثيدةلين سيزان ويستويةتى روانينيكى تازة بؤ ئةم فيطؤرة ثيشان ب##دات ،ئةوي##ش ئةو
ثةيوةنديية قول1ةية كة سيو لةطةل ذيان هةي#ةتى ،لي#رةوة وردةكاري#ةكانى ترم##ان ثيش##اندةدات ،ل#ة ريط#ةى
رةنطةكانةوة ثيمان دةليت ئيادةى ئةم فيطؤرة بةجؤريكة تواناى كؤكردنةوةى دذةكانى هةي##ة ،دةت##وانيت
جياوازيةكان لةيةك كاتدا ثيشان بدات.
لة قةسيدةى سيوى سوردا بةركةوتنمان لةطةل دياردةيةكى جياوازدا دةبيت ،لى هيوا ق##ادر س##يو ه##ةل1طرى
ئايدياى كلسيك و مؤديرنيشة ،ل#ة هةرش#وينيكدا س#يو ببيت#ة باب#ةت تايبةتةن#دى خ#ؤى هةي#ة و ناين#دةى
ئايديايةكة ،بةلم لة سيوى سوردا شتيكى تر دةبيني.لةطةل ئةوةى ل##ة قةس##يدةكانى ت##ردا ب##ة ش##يوةيةكى
جي##اواز دةردةك##ةويت ل##ة قةس##يدةى )ثيغةمب##ةرى ئاو( كاتي##ك لةط##ةل ئاو دةدوي##ت دةل1ي##ت) :س##يويكت
ثيكرماندم لة جادوو 12(..سيو دةباتةوة س#ةر نةس#لة جادوويةك#ةى و ه#ةمان وين#ةى ب#ؤ دروس#ت دةك#ات،
هةروةها لة ضةند وينةيةكى تردا تيكةل1ى دةكات بة )قةث و خرمة و خواردن( ،بةلم لة ريطةى دروستكردنى
وينةى شيعرييةوة خةيال زال1ت دةكات لة واقع ،بة جؤريك )قةث و خرمة تيكةل بة قاقا و زةردةخةنة( دةبن
كة سيو وةزيفةيةكى تر وةردةطريت وةك بةشيك ل#ة خول1قين#ةرى ثيك#ةني و خؤش#ى دادةنري#ت ،ل#ة ه#ةمان
كاتدا دذيةكيةكى ئيستاتيكى بةم وينانة روستكراوة ل#ة ني##وان )خرم##ةو ق#ةث و قاق##ا و زةردةخةن#ة( ئةوةى
سةنتةرة بؤ كؤكردنةوةى هةريةك لةمانة بريتيية لة سيو) ،لة جى قةثى بة جيم#اوى س#يوة لس#وورةيةكدا،
مال1ى زةردةخةنةيةك دةدؤزمةوة بؤ ثشوو(ل ) ،58لة جةنراليك دةضم ،كة وةسوةسةى داطيكردنى دنيا،
لة خرمةى داكرماندنى سيويكدا دةبين و قاقا ثآ دةكةنيت(ل ) ،64تازة من لة جنسى ئينسانيك ني##م ك##ة
خرمةى قةثال1يك سيو نةتوانيت بيخاتة ثيكةني( ل  ،83لة هةري#ةك لةمان#ةدا س#يو س#ةنتةرةو خول1قين#ةرى
دياردةكانى ترة و ،بةهؤى ئةوةوة دروست دةبن.

بةكار هينان و تيكةل1بوون بة سروش#ت وادةك#ات ل#ة هةن#دي ش#ويندا ب#ةر وين#ة باوةك#ةى س#يو بك#ةوين ك#ة
بريتييqة لة سيمبول عيشق )وةك ثيستى سيوة لسورة دةس##وتي ،رووم##ةت ل##ة ت##اى عةش##ق(ل  65لةط##ةل
ئةوةى ئايديايةكى كلسيكى و باو دةخاتة روو ،بةلم بة وينةيةكى ت##ازةو جي##اواز ثيش##انى دةدات و س##ورى
ليةكى سيو دةباتةوة بؤ تاى عيش#ق ،وين#اكردنيكى ن#وي دةكاتةب##ةر ئاي##دياى كلس#يك و واى ثيش##اندةدات
س#يو ت#ةنها س#يمبوليك نيي#ة ب#ؤ عيش#ق ،ب#ةل1كو ل#ة خ#ودى خؤي#دا عاش#قة ،رةنط#ى س#ورى رووم#ةتى خ#ؤى
دةبات#ةوة س#ةر ئةو س#وريةى س#يو هةي#ةتى ب#ة ت#اى عيش#ق ن#اوى دةب#ات .جي#اواز ل#ة مان#ة ل#ة قةس#يدةى
)ئةورؤذةى دةمرم باران ل#ة ثةنةرةك#ةم دةدات( وينةي#ةكى ئاي#ديال ب#ؤ س#يو دروس#ت دةك#ات ،س#ةرةراى
ئةوةى تةنهاى خؤى ثي دةضوينيت دةيباتةوة بؤ بابةتيكى وجودى )بة تةنها وةك سيويك بةردةبةوة و بة
تةثةى كةوتنة خوارةوةم كرمي##ك لةخ#ةو هةل1دةس##تينم وثي#ى دةل1ي##م بب#ورة ه##اوريم س##ةرةى تؤي#ة(ل ،77
كةوتنة خوارةوة و بةخةبةر هينانى كرميك ئاماذةيةكى ئةوث#ةرى ش#اعيانةية ب#ؤ )م#ةرط ( ،ل#ة تةنهايي#ةوة
دةضيت بؤ كةوتنة خوارةوة بي دريذ دادرى و هينانى وينةى زيادة دةل1يت كرمي##ك لةخ##ةو هةل1دةس##تينم ئةم
وينةيةش دةبيتة نايندة بؤ ئيمة تا لة خةيال1ى خؤماندا ئةوة تةواو بك##ةين ث##اش لةخ#ةو هةل1س#انى كرمةك#ة
ضى روو دةدات)لة راستيدا ئةوة ئيشى شاعي نيية بيت باس لةوة بكات سيوةكة دةرزيت ض##ونكة كةوتؤت##ة
خوار و كرمةكة دةيوات(  ،وجوديةتى ئةم وينة شيعرية لةوة داية كة دةل1يت) ببورة هاوريم سةرةى تؤي##ة(
ئةم جؤرة روانينة بؤ مةرط نزيك#ة ل##ة بيى بونطةرايي#ةوة ،ئةو دي##رةش ب#ةم ضةش#نة ب##ؤ م##ةرط دةرواني#ت
ئةوةشان بي نةضيت سيو لةم وينة شعريةدا ناين##دةى )م##ن(ى طي##رةرةوةى تةنهاي##ة ،ه##ةروةها ئةم وين##ة
شيعرية نزيكة لة بيى )دؤنادؤن( طواستنةوةى رؤح لة ئةوة بؤ كرميك.
لة هةنيك شويندا هيواقادر لة ريط#ةى س#يوةوة وينةي#ةكى س##ادةى ذي#ان ثيش#ان دةدات ،ئةرك#ة س#ادةكةى
خؤى ثيدةداتةوة كة خواردنة )ع#ةرةبان ض#ييةك س#يويك دةك#ات ب#ةدةم ئةس#ثيكةوة(ل  ،86ل#ةم دي#رةدا
جطةلة سادةترين وينةى ذيان شتيكى تر نيية .هةريةك لةم طوزارشتانة بةشيكن لة ئاي##دياى ش##اعي ب##ؤ ئةم
فيطؤرة ،لة قةسيدةى سيوى سوردا دةيطةيةنيتة لوتكة.
وةك ئاماذةم##ان ب##ؤكرد س##يوى س##ور ش##تيكى جي##اواز دةل1ي##ت هةرض##ةندة ذمارةي##ةكى زؤر ل##ة دي##اردة
سروشتيةكان دةردةكةون وةك ضؤن )لى سيزانيش بةهةمان شيوة( بوو ،ب#ةلم س#يو بةجؤريك#ة ش#تيك ل#ة
بالى و تايبةتةن#د ت#ر دةردةك#ةيت .ناون#انى قةس#يدةكةو دواتري#ش كؤمةل#1ة ش#يعرةكة دةلل#ةتى ئةوةي#ة،
جطةلةوةى سويند خواردن بة س#يو ج#ةخت ليدةكريت#ةوة ل#ة ض##ةند جيطةيةك#دا و ت#ا كؤت#اى ش##يعرةكةش
ديسان جةختةدةكاتةوة لةوة .لة شيعرةكةدا )ضوار جار بة سيويكى سور سويند بؤ( دووبارةدةبيتةوة لة
كاتيكا هيض كام لة فيطؤرةكانى تر دوبارة نابنةوة ،ئةمةش وةك بةل1طةيةك بؤ ثيدان ب#اليى ب#ةو فيط#ؤرة ت#ا
لة كؤتايدا بةم ضةشنة)تةنها بة سيويكى سوور ،بة سيويكى س#وور س#ويند ب#ؤ(ل 70

جؤري
ه#ةموو
#ك ب#ة

سويندةكانى تر طومان لة دل1يدا بيليتةوة تةنها سويند خواردن بة سيوى سور ئةو طومانة نةهيليت ،ئةمةش
زياتر دةضيتةوة سةر ديدى هيوا قادر بؤ سيو و تيثةراندنى ئايدياى كلسيكيةكانة و ،وينةيةكى خ##ودى ث##ي
دروست دةكات ،بةجؤريك طوزارشتيكى هيند تايبةتبيت ببيتة م#ول1كى ش#اعي) .ب#ة س#يويكى س#ور مال1ةك#ةم
ثربكةرةوة لة شةوقى خؤشةويستى شةو ،تيماري ك#ة زةخ#ى م#ن ل#ة ض#وكل1ةى ئةس#تيرة ب#ارين و ش#كانى
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دةبيني سيوى سور تةنها ئام#اذة نيي#ة ب#ؤ خؤشةويس#تى ،لي#رةدا وةك س#يمبوليك ب#ؤ طيران#ةوةى ش#تة ل#ة
دةست ضوةكان بةكار هينراوة ،وةك حةكيميك ليى روانراوة تا شتةكان ضاك بكاتةوة ،ياخود دووبارة بي##ان
طةرينيتةوة .ئةطةرضى ئةم سيفةتى حةكيمى بةخشينة شتيكى باوة ب#ؤ س#يو ،ب#ةلم ش#اعي ش#تيكى ن#ويى
ثيدةبةخشيت ،لى ئةو سيو حةكيميك نيية بؤ طيرانةوةى ساغلةمى ،بةل1كو حةكيميكة بؤ هينانةوةى هيزى
جوانى .هةر بةمةشةوة ناوةستيت ئاستيكى كةسى دةدات بة سيو كاتيك باس لةوة دةكات لةطةل )ف##روغ و
سثهريدا( دةبنة ميوانى هينانى ئةم دوو ناوة بؤ باسكردنة لة ئيستاتيكاى ضركة س##اتيكى ش##اعيانة و هي##وا
قادر ديت لةم ضركة ساتةدا سيو بةشدارى ثيدةكات و ،ئامادةى سيو ك#ةمت ن#ابينيت ل#ة ئام#ادةى دوو ل#ةو
شاعيانةى نايندةى جواني ،ئةمةش وادةكات هةمان هيزى جوانى ببيتة بالى سيو) .بة مةرطى من و ت##ؤ
كة لة س#ةعاتةكاندا ض#ركة ض#ركيةتى س#ويند ب#ؤ ،ك#ة لةط#ةل س#يويكى س#وردا ،لةط#ةل ف#روغ و س#ثهةريدا
ئيوارةيةكى ثةمةى دةبيتة ميوانى من(ل .67
ئةوةى ئةم قةسيدةية لة هةموو كارةكانى ترى هيوا قادر جيادةكاتةوة ئةو باليي بةخشينةية بة سروش#ت،
لةو كاتانةى شاعي حوكمدةكات بؤ ثيدانى فؤرميك ب#ة فيطؤري#ك ئةو حوكم#ة دةبيت#ة وينةي#ةك لى خوين#ةر
ب##ةردةوام و زين##دو دةمينيت##ةوة كاتي##ك باوةك##ان تيدةث##ةرينيت و دةض##يتة ف##ؤرميكى جي##اوازةوة ،ل##ةم
قةسيدةيةشدا خوينةر بةر هةمان شت دةكةويت ،ئةو فؤرمة جاوي##دةى بةخش#راوة ب#ة س#يو ب##ةردةوامى ل#ة
زهنى خوينةردا دروست دةكات ،جطةلةوةى خودى شاعي بةوة دةناسريتةوة ناتواني بي ناوهيناى )سيوى
سور( باس لة هيوا قادر بكةين ،ئةمةش ب##ؤ ئةو فؤرم##ة تايبةت##ة دةطةريت#ةوة ك#ة س##يو لى ئةو هةي##ةتى و،
ه##ةروةها لةطةل1ي##دا ض##يةتى و جةوه##ةريك ل##ةو فؤرم##ة دةبيي ،ئةم##ةش وايك##ردوة ئةو قةس##يدةية زةم##ةن
تيثةرينيت و لة خةيال1ى خوينةردا زيندويى هةبيت.
لةم روانينانةوة بؤمان دةردةكةويت لى هةريةك ل#ة )ث#ول س#يزان و هي#وا ق#ادر( س#يو فيط#ؤريكى تايبةت#ة،
روانينى تايبةتيان بؤي هةية و هةريةكةيان توانيوي#ةتى ب#ة ثي#ى تايبةتةن#دي ذانرةك#ةى ئايدياي##ةكى ن#وى
ثيشان بدات لة فؤرميكى جياوازدا طوزارشت لة يةكيك لة فيطؤرة باوةكان بكات و ،شتيكى تازة باتة سةر

ئةوةى كة هةبووة ،ضيؤكيكى ترمان بؤ بطيرنةوة و باوةكان تيبث#ةرينن و ب#ةدةر ل#ة روك##ةش قس#ة لةس#ةر
جةوهةرى فيطؤريك بكةن و لةوةوة واتايةكى ترى سروشتمان ثيشان بدةن.

ثةراويزةكان



 :still lifeبة واتاى سروشتى بيدةنط ياخود سروشتى بيطيان لة سةرضاوة عةرةبي و فارسيةكاندا وةرطيراوة ،بةلم لة فةرهةنطى هونةريدا،

بةواتاى وينة كيشانى هةر شتيكى بيطيان هاتووة ،(:dictionary of art, p326 A.A. Mohajeri ) ،ئةم ناونيشانة ثيشطرى كؤمةل1يك
كارى سيزانة كة لة سةر سروشتة ،تابلؤكان وةك طروثيكيان ليهاتووة بةو ناوة ناسراون.
 - 1جيمز هال :فرهنط نطارهاى نادها در هنر شرق و غرب ،ضاث دوم ،1383 ،ل .295
 - 2وةرطياوة لة فةرهةنطى ديوانى شاعيان)نال ،سال ،كوردى( ،د .مةمةد نورى عارف ،ضاثى دووةم،دةزطاى ئاراس هولير 2009،ل
.585-584
3

 -بينديتؤ كرؤضة :ضةمكةكانى جوانناسى ،و :سةربةست خةسرةو عارف ،دةزطاى سةردةم ،2010 ،ل .31

 - 4بوشرا كةسنةزانى :حيكمةتى ئيمة طريان بوو بة ديار وشةوة! ،طؤظارى ئايندة ،ذ  ،2009 ،86ل .55
5

 -هيوا قادر :ئةوةى دنيا رزطار دةكات جوانيية)كؤمةل1ة ديدار( ،ضاثخانةى ياد ،سليماى  ،2009ل .94 ،93

6

موسى الميسي :اللون والركة فى تاريب تشكيلية متارة ،الطبعة االول ،الدى ،2008 ،ل  ،106ل .107

7

 -ساندرو بكول :هنر مدرنيسم ،ت:روينثاكباز و ،....فرهنط معاصر ،تهران ،1387 ،ل .118

8

 -أعلم الفن الديث ،ترجة و اعداد فخرى خليل ،طبعة الول ،2005 ،ل .65

9

 -سةرجةم زانيارى تابلؤكان وةرطياوة لة http://www.wikipaintings.org/en/paintings-by-style/post-

impressionism#artist-paul-cezanne
10

 -موسى الميسي :اللون والركة فى تاريب تشكيلية متارة ،ل .107

11

 -وةرطياوة لة - :ساندرو بكول :هنر مدرنيسم ،ل .117

 - 12هيوا قادر :سيوى
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