
سي�و لة ني�وان ر�ةنط و وشةى (ثؤل� سيزان و هيوا قادر)دا

نوخشة عةبدول

 س##ي�و فيط##ؤري�كى هةميش##ةيي داهي�ن##راوة خةيال1ي##ةكانى مرؤظايةتيي##ة، ل##ة زؤر ش##وي�ن ب##ة ف##ؤرم و طوزارش##تى
 جياوازةوة دةردةكةوي�ت، بة ئاسانى دةبي�تة بابةتى تي�كستةكان و دةتواني�ت لة هونةردا جي�ى خؤى بكاتةوة
 و هي�ش#تا نةبؤت#ة ئؤبذةي#ةك بي�زاربي ل#ة بيس#تنى حيكايةت#ةكانى و م#ةيلى تةماش#اكردنى ثيش#اندانةكانيمان
 نةبي�ت. سروشت سحري�كى تايبةتى بةخشيوةتة سي�و و زيادةر�ةوى نيية طةر بل1ي�ي: شي�وة ئاساييةكةى خؤى
 تي�ثةر�ان##دووة و ب##ةجؤري�كى ت##ر خ##ؤى ب##ةيان دةك##ات، ك##ة وةك باب##ةت و ف##ؤرم ل##ة ئةدةب و هون##ةردا خ##ؤى

دةسةثي�ني�ت،  ئةمةش وايكردوة ببي�تة خاوةنى ضيؤكى جياواز.

 ئاس#تةمة بت#واني س#ةرجةم ئةو نوس#راو و وي�نان#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 ثي�دةكات تا ئيس##تا)،
 بؤ خؤلدان لة ثةرتى وبزرنةبوون لة ناو ئةو ذم#ارة زؤرةى طوزارش#ت و حيكايةتةكان#دا، هةول1#دةدةين ت#ةنها

stillطي�ر�ان##ةوة و باس##كردنى تابلؤك##انى (  life(ث##ول س##يزان و قةس##يدةى (س##ي�وى 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
 ئي�مةوة هةية وةك خوي�نةر و بينةرى هةريةك لةو بةرهةمانة، ض#ونكة ه#ةركات تابلؤك#انى س##يزانان هاتبي�ت#ة

stillبةر ضاو ر�استةوخؤ قةسيدةى سي�وي سور لة زةينماندا ئامادةيى ه##ةبووة. ن##اكري�ت بين##ةرى (  lifeى( 
 ثؤلسيزان بيت و نةطةري�يتةوة سةر ئةو نةس#لة ل#ة ش#اعيانى ئي�م#ة ك#ة س#روش بؤت#ة سةرض#اوةى بةرهةم#ة
 ئةدةبيةكانيان. ئةطةر بينةرى  كارةكانى سيزان بيت زياتر هةست بةو نزيكيية دةكةيت، وي�نة شيعريةكان و
 تابلؤكان وةك وةطي�ر�ى يةك بابةت دةبينيت و، هةموو جياوازيةكانى ئةو دوو ذانرة ن##اتوانن زالب بةس##ةر ئةو
 طري�دانةى لة خةيال1تدا دروست دةبي�ت، بة ضةشني�ك لة يةك كاتدا دوو وي�نةت لة بةردةمداية ي##ةكي�كيان ر�ةن##ط
 و ئةويتي##ان وش##ة خول1قاندوي##ةتى، هةريةك##ةيان قس##ةى خ##ؤى هةي##ة جي##اواز ل##ةوى ت##ر، بؤي##ة ئي�م##ة لي�##رةدا
 نامانةوي�ت بةراوردى بةرهةمةكان بكةين، تةنها مةبةستمان كؤكردنةوةى بابةتيانةى فيط##ؤرى س##ي�وة ل#ة دوو

ذانرى جياوازةوة.

 هةرضةندة بنةماى ئةو دوو ذانرة جياوازبي�ت، بةلم بة باب#ةتبوونى س#ي�و ل#ة هةريةكيان#دا يارم#ةتيمان دةدات
 باس لة ضؤنيةتى طوزارشتكردنى هةريةكةيان بكةين. وةك ئاماذةمان ثي�دا ض ل##ة وي�نةكي�ش##اندا ض ل##ة ش##يعردا
 ثي�ش ئةمانيش سي�و 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) ر�اظةيةكى جي##اواز وتايب##ةت دةبينين##ن، ك##ة
 طوزارشتة لة خودى فيطورةكة و، واقعيانة تر وي�نايان كردووة بة وةرطةر�ان ل#ة ئاي##دياى كلس#يكي و ثي�##دانى



 ئاي##دياى مؤدي�رن#ة. س#ةرةر�اى ئةوةى هةريةك##ةيان س#ةر ب##ة قؤن#اغي�كى ن##وي�ن ل#ة هون#ةر و ئةدةب##دا ئةم##ةش
يارمةتيدةري�كى باشة بؤ ر�اظةكةى ئي�مة.

 لة ئايدياى كلسيكدا ض لة هون#ةر ض ل#ة ئةدةب#دا س#ي�و وةك س#يمبول و ميت#افؤر ب#ةكارهي�نراوة و، فيطؤري�ك#ة
 خودى خؤى نةبووة و لةبرى شتي�كى تر بةكار هاتووة، ضونكة تواناى كؤكردنةوةى ج##وانى هةي##ة بةتايب##ةت
 لة فؤرم و ر�ةنطيدا. بؤ نونة لة هونةرى مةسيحيدا ل#ة زؤر ت##ابلؤدا بةدةس#ت مةس#يحةوةية ئةم#ةش هي�م##اى

 . ل#ة ئةدةب#ى كلسيكيش#دا س#ي�و1ر�زطاريية، جطةلةوةى لة زؤر ش#وي�نى ت#ردا دةبي�ت#ة ئام##اذة ب#ؤ ج#وانى ذن
 ، هةروةها هةندي�ك ئةفسانةو طي�انةوةش ل##ة2ميتافؤريكة بؤ (سينة، ر�ومةت، ر�وخسار و زؤرجاريش ضةناطة)

 كةلتورى ميللةتة جياوازةكاندا ه#ةن س#ي�و ب#ة هي�م#اى دةرك#ردن و ش#ومى و م#ةرط دةزان#ن. ب#ةلم مؤدي�رن#ة
 شتي�كى ت#رى بةخش#يية س#ي�و، هةرض#ةندة ن#اتواني بل1ي ئاي#دياى مؤدي�رن#ة ب#ة ت#ةواوى دةس#بةردارى ئاي#ديا
 كلسيكي بووةو ر�ةتى كردؤتةوة، بةلم لة ئايدياى مؤدي�رنةدا ه#ةر فيطؤري�#ك ئةو تواناي#ةى ث#ي� بةخش#را ك#ة
 خؤى بةيان بكات، هةروةها سي�و لةم سةردةمةدا دةبي�تة خاوةنى ميتافؤرى جياواز، تةنها هي�ما نيية بؤ يةك
 شت ي##اخود ب#ؤ ي#ةك مةبةس#ت ب#ةكار ن#اهي�نري�ت وةك بةش#ي�ك ل#ة سروش#ت و بةش#دار ل#ة ثي�كهي�ن#انى بوون#دا
 سةيردةكري�ت، دةبي�تة فيطؤري�كى فرة خةسل1ةت دةتواني�ت ه##ةل1طرى ه##ةموو تايبةتةندي##ةكانى مي�##ذوى خ##ؤى
 بي�ت ئةمةش ل#ة دي#دة كلس#يكيةكةى جيادةكات#ةوة و ل#ةو ضةقبةس#تنة ر�زط#ارى دةك#ات ك#ة كلس#يك ثي�#ى

بةخشيوة، لة هونةر و ئةدةبدا ئةمة باشت دةردةكةوي�ت.

 بةو ثي�يةى سيزان ثيشةنطى هونةرى ثؤس#ت ر�ةنطدانةوةط#ةرى(ثؤس#ت ئيمثريسيؤنيس#م)ة ل#ةم هونةرةش#دا
 ئةوةى طرنطة واتاى جةوهةرى شتةكانة، ثي�ويستة واتاى تةواوى ئةو ر�استييةى بؤى دةطةري�ت بةرجةس##تةى

 ، دةركةوتنى هةر فيطؤري�ك بة تةواوتى طوزارشتة لة خودى فيطؤرةكة و لة سيمبولي�تى ر�زط##ار دةبي�ت3بكات
 هةر ئةمةشة وامان لي�دةكات ثيشاندانةكانى سيزان بؤ سي�و بة ر�اظةيةكى جياواز بزاني. ه#ةروةها هي#وا ق#ادر
 يةكي�كة لةو شاعيانةى ئةدةبياتى نوي�ى ئي�مة كة بة شي�وةيةكى جياواز دةرك#ةوتون و توانيويان#ة ل#ة ر�ي�ط#ةى
 شيعرةوة ئةو ر�اظة نوي�ية بي�ننة ناو ئةدةب، لى هيوا قادر تةواوى ئاي##دياكان ب#ؤ س#ي�و جي�ط##ةيان بؤت##ةوة ل#ة

  و4شيعرةكاندا فيطةرى سي�و جطةلةوةى وةك خؤى دةردةكةوي�ت و لة ر�وانطةيةكى بةرزةوة ب#ؤيى دةر�واني�ت
سيفةتى بالى ثي�دةبةخشي�ت.

)still  lifeلى سيزان طوزارشتة لة سروشت و بةشى زؤرى سروشتمان بؤ دةطي�ر�ي�تةوة، بةلم لة ناويان##دا ( 
 سي�و دةبي�تة س#ةنتةر. ه#ةروةها طوزارش#تة نونةيي#ةكانى هي#وا ق#ادر وايك#ردووة سروش#ت ببي�ت#ة باب#ةتي�كى
 ب##ةردةوام و، ف##ؤرمي�كى رؤح##ى وةردةط##رن، ئةم##ةش وادةك##ات ئةو وي�نان##ةى ل##ة ش##يعرةكاندا دةي##بيني
 تايبةتةنديةكى خوديان ثي�#وة دي#اربي�ت. طش#ت فيطؤرةك#ان ل#ة قةس#يدةى س#ي�وى س#وردا ب#ة ج#ؤري�كى ت#ر



 دةردةكةون و، وي�نة شيعريةكان بة جؤري�كى جياواز طوزارشت لة هةر فيطؤري�ك دةكةن، بةلم قورس##اى س#ي�و
 زياترة. بةوةى دةبي�تة ناونيشاى قةس#يدةكة و دوات#ر س#ةرجةم ش#يعرةكان ئةو ناونيش#انة كؤياندةكات#ةوة،
 لي�رةوة ئاماذةيةك دروست دةبي�ت بؤ س#ةنتةر ب#وون و ب#الى ئةم فيط#ؤرة، ك#ة هي#وا ق#ادر مةبةس#تيةتى ب#ة
 شي�وةيةكى جياوازتر ر�اظةى 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 ثي�ض##ةوانةوة س##يزان ب##واري�كى
 فراوانتى دروست كردووة، جطةلةوةى  بةردةوام لة تابلؤكاندا دوبارة دةبي�تةوة، ض##ةند تابلؤي##ةكى تايب##ةت
 دةبيني لةسةر سي�و، طةر هةموو تابلؤكان وةر بطرين ر�ةنطة هاوسةنطى ل#ة باس##ةكةمادا ن#ةمي�نت، ب#ةلم ب#ة
 شي�وةيةكى طشتى ئةو بةردةوامييةى لة تابلؤكاندا هةيةتى ئةو باوةر�ةمان ل دةضةسثي�نى� سيزان بؤ شتي�كى

جياواز دةطةر�ي�ت لة سي�وةكاندا، وةطةرنا ميوةكانى تريش لى سيزان دةردةكةون، بةلم تايبةتر سي�و.

 نابي�ت نكول1ى لةوة بكري�ت بونى ئةو ناوةندطةرايى و ثي�دانى ئةو باليي#ة ب#ة س#ي�و ثةيوةس#تة ب#ةو هي�#زةى ل#ة
 كاريط##ةرى و مان##ةوة لى م##رؤظ هةي##ةتى، دةت##واني�ت ئام##اذةى جي##اواز بطةي##ةني�ت و خؤطوني�ن##ة ل##ة ب##ار و
 سةردةمة جياوازةكاندا، بةجؤري�ك ئةو طومانةت ل دروست دةكات بةر�استى ئةو ش##تي�كى تايب##ةت و خ##اوةنى
 هي�زي�ك##ى جي##اوازة، ي##اخود خ##ؤى ئةو تواناي##ةى تي�داي##ة تايبةتةن##دى زؤرت##رى ه##ةبي�ت و ض##يؤكى جي##اواز
 دروستدةكات و كاريطةرى زياتر جي�دي�لي�ت، ض لة فؤرم و ض لة ر�ةنط##دا ئةوة بةرجةس##تة دةك##ات و ب##ة ر�ةنط##ة
 جياوازةكانيةوة(سور، زةرد و سةوز) سي� ر�ةنطى س##ةرةكى ل##ة خؤي##دا كؤدةكات##ةوة و، بةم##ةش ئي�نرذي##ةكى
 زياتر لة خؤ دةطري�ت. هيض كام لة ميوةكان بي� ناوةرؤك و بي� جواني ني هةريةك لةوان بة ف##ؤرمي�كى جي##اواز
 و ر�ةنطي�كى تايبةتةوة حيكم#ةتى بةش#ي�ك ل#ة بوون#ان ثي�#دةلي�ت، ب#ةلم س#ي�و ل#ة سروش#تدا وةك فيط#ؤري�كى
 بةهي�زتر دةردةكةوي�ت، ئةو سروشتى ناضار كردووة سي� ر�ةنطى ثي�ببةخشي�ت و بيكاتة خاوةنى فؤرمي�كى زؤر
 تايبةت، بؤية ئاسايية طةر خاوةنى ئي�نرذي#ةكى ب#الش بي�#ت، ه#ةر ئةم#ةش وادةك##ات ل#ة زؤر باب#ةتى  ذي#انى

مرؤيي ئامادةيي هةبي�ت و ئاسان خةيال� داطي بكات و حيكايةتى جياوازى هةبي�ت.

 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 دةبي�ت كة لة ني�وان 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
 ر�اكي�شتين بينراوة. بؤنونة هيوا قادر خ#ؤى ب##اس ل#ةو كاريطةري#ة دةك##ات و دةل1ي�#ت: (هةميش#ة هةس#تي�كى
 بةرايم هةية بؤ سروشت. هةستي�ك وةك وةرطرتنى هي�زي�ك واية بؤبيكردنةوةى بةردةوام و تي�ر�ام#ان. ب#ؤ س#ةر

  ئةم ثةيوةنديي##ة ب##ة ر�ون##ى ل##ة5ل##ة ن##وي� دار�ش##تنةوةى ش##تة بض##وكةكان ل##ة ر�ي�ط##ةى ش##تة بض##وكةكانةوة.)
بةرهةمةكانيدا بةرجةستة دةبي�ت، زؤرجار شي�وةى ئاسايى تي�دةثةر�ي�ني�ت و بة بالكردى سروشت دةبيني.



     سيزانيش بؤ ثةيوةندى خؤى و سروش دةل1ي�#ت: (م#ن نام#ةوي�ت ك#ؤثى سروش#ت بك#ةم، ب#ةل1كو دةم#ةوي�ت
 نايندةو نايشكارى سروشت ب)، ه#ةروةها ثي�يواي#ة سروش#ت دةت#واني�ت ه#ةموومان ب#دوي�ني�ت، ل#ة ر�اس#تيدا
 سيزان توانيويةتى شيكارى سروشت بكات و تايبةتةندى و ب#اليي  ث#ي� ببةخش#ي�ت، ب#ؤ ئةم#ةش ثش#تى ب#ة
 ر�ةن##ط و ر�ون##اكى بةس##تووة، خول1قان##دنى نون##ةى هون##ةرى ل##ة ف##ؤرمى ثت##ةو و ب##الدا زي##اتر تواناك##انى

 . بؤية هةرش#تي�ك س#يزان دةيكي�ش#ي�تةوة (كي�وةك#ان ب#ةرد و درةخ#ت و س#ي�وةكان و ث#ةرداخ و6دةرخستووة
 ثارضةكان) لة ديدى ئةودا ئيدى تةنها شتي�كني ب#ؤ كي�ش#انةوة، ب#ةل1كو ب#ةهؤى ف#ؤرم و ر�ةنط#ةوة ل#ة ر�يتم#ي

 . ئةو ش##ي�وازة7وي�ناكردن##دا ط##ؤر�اون و، ياس##ا ن##اوةكى و ش##اراوةكانى ه##ةموو دياردةك##ان ئاش##كرا دةك##ةن
 هونةرييةى بةكارى هي�ناوة لة كي�شاندا يارمةتيداوة شتي�كى نوى� ثي�ش##كةش بك##ات، هونةرةك##ةى بةل1طةي##ةكى
 زيندووة بؤ ئةوةى هونةرمةند دةتواني�ت طوزارشتي�كى قول� ببةخشي�تة كي�شانى روئياك#انى ب#ؤ جيه##ان، ب#ةبي�
 طةر�انةوة بؤ ر�ي�باوةر�ي�كى دياريكراو يان ئةفسانة، ياخود هةر ئاماني�كى كؤمةليةتى باو. لة هونةرى سيزاندا
 ر�ةطةزى مرؤيي و كةسيى ثوخت دةبينري�ت ئةمةش ماددةيةكى تةواوة ب##ؤ تايبةتةن##دى ر�ي�##ز و ط##ةورةى ل##ة
 هونةردا، هةروةها بة ر�ونى هةست بةوة دةكري�ت دةسبةردارى ئاي##ديا و بيكردن##ةوةكانى ثي�##ش خ##ؤى ب##ووة

 )جار فيطؤرى سي�و25. ئةم ديدة تايبةتةى سيزان بؤ شتةكان وايكردوة  نزيكةى(8سةبارةت بة دياردةكان
  س##ةربةخؤن و9ببي�تة ناوى تابلؤكان لة ناوياندا تابلؤى (سي�وةكان، سي�وى سةوز، حةوت سي�و و ضوار س##ي�و)

 لةوانى تردا هاوثي�ضى ناوي�كى تر كراون بؤنونة(سي�و و ثرتةقال�، و...) هةروةها ضةند دانةيةكيشيان ل##ة ذي�##ر
 ) جار لة ضةند سال1ي�كى جيادا كي�شراونةتةوة. ئةم دوو بارةيي5) نزيكةى(still life and appleناوى (

 و فرة دةركةوتنة شتي�كى بي�زاركةرنيية، ضونكة سيزان لة ب#ةكارهي�نانى ر�ةنط##ةكان و وي�ن#اكردنى بابةتةكان##دا
 زؤر هةستياربووة، و بة فؤرمي�كى ن#وي� و ر�يتمي�ك#ى تي�ك#دراو وي�ن#ةى سروش#تى كي�ش#اوةتةوة و ل#ة ر�ةهةن#د و

 ، ئةم##ةش وادةك##ات كارةك##انى وةك نونةي##ةكى تايب##ةت ل##ة كي�ش##انةوةى10طؤش##ة دووب##ارة و دذةكان##ةوة
سروشتدا سةير بكرين، لةطةل� هةر كي�شانةوةيةكيش شتي�كى نوي�ى خول1قاندووة.



،11س##انت) ب##ة ر�ةنط##ى رؤن##ى لةس##ةر كانظ##اس كي�ش##راوة19×27ت##ابلؤى س##ي�وةكان ب##ة ق##ةبارةى(

 
 ثي�كهاتوة لة ظيطؤرى حةوت سي�و هةريةكةيان بة ر�وي�كدا ثيشان دراراون بة ئاراس#تة و ق#ةبارةى جي##اواز، ب#ة
 هؤى شي�وازة تايبةتةكةيةوة هةرسي� ر�ةنطى (س#ور و زةرد و س#ةوز) دةردةك#ةون، ب#ةلم س#ور ر�ةنط#ى زال1#ة
 جياوازى لة قةبارةى فيطؤرةكاندا دةبينري�ت بة ج#ؤري�كى ئةن#دازةيى هاوت##ايي دروس#تكراوة ل#ة ني�وايان##دا ب#ة

ضةشني�ك لة يةكةم بينيندا بينيةر هةستدةكات قةبارةيان يةكسانة.

  سي�وى سةوز ثي�ك هاتووة ل#ة فيط#ةرى ض#وار س#ي�و دوواني#ان ق#ةبارةى ط#ةورة و دوواني#ان ق#ةبارةى بض#وك،
 لةطةل� كي�شانى ضةند طةليةك بةدةورياندا و كةوتوو لة تةنيشتيان، ر�ةنطى سةوز لةم تابلؤي##ةدا زال1##ة لةط##ةل�
 بةكارهي�نانى سي�بةر و ر�وناكى ب#ؤ بةرجةس#تةكردنى هةن#دي�ك ل#ة فيطؤرةك#ان، س#ي�بةرى فيطؤرةك#ان تؤخ#ة و
 فؤمى شي�واويان هةية و ئالؤزة. ئةم تابلؤية لة هةموو تابلؤكانى ترى سيزان تايبةت ت#رة ب#ة جؤري�ك#ة بين#ةر
 ل#ة بةردةمي#دا هةس#ت ب#ةوة دةك##ات س#ييزان دةي#ةوي�ت ل#ةم تابلؤيةي#دا زؤرش#تمان ث#ي� بلي�#ت، ئةم تابلؤي#ة
 ر�اظةيةكى جياوازى ثي�ية جياواز لة ه#ةموو دةركةوتن#ةكانى ت#رى فيط#ؤرى س#ي�و لى س#يزان، زي#اتر ه#ةل1طرى



 خةسل1ةتى هزريية و مامةل1ةى بوون دةكات لة ثنتي�كدا قول� دةبي�تةوة، بينةر لة ب##ةردةم ئةم تابلؤي##ةدا زي##اتر
 لة هةرشتي�كى تر هةست بة بوون بك##ات، ئةم##ةش لةري�ط##ةى  ب#ةكارهي�نانى ر�ةن#ط و س#ي�بةر و ر�وناكي#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

سي�وى سةوز دةيةوي�ت شتي�ك لة بوون ثيشانبدات.

 تابلؤى ضوار سي�ويش ثي�ك هاتووة لة ضوار فيطؤرى قةبارة جياواز هةرس#ي� ر�ةنطةك#ة (س#ةوز، س#ور و زةرد)
 بةكار هاتووة و ر�ةنطى سور زال1ة، بةلم لي�رةدا بةكارهي�نانى سةوز و زةرد زياترة بةهةردووكيان بة ئةندازةى
 ر�ةنط##ى س##ور دةبي�##ت، ب##ة جؤري�##ك ئةم تابلؤي##ة وا دةردةك##ةوي�ت 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
 دري�ذكراوةى ئةوانى ترة ي#ان ئةزم#ونى خؤئامادةكردن##ة ب#ؤ تابلؤي#ةكى تايب#ةت. ر�ةنط#ة لةمان##ةدا نار�ونيي#ةك

هةبي�ت



 ، بةلم ئةو سايتة ئةلكتؤنيةى ئي�مة ثشتمان ثي� بةستوة هةموو ئةم تابلؤيان##ةى وةك ك##اري�كى س##ةربةخؤى
) داناوة بي�ئةوةى ئاماذة بؤ شتي�كى لةو بابةتة بكات.still lifeسيزان لة ثؤلي�نى (

 تابلؤى حةوت سي�و جياواز لةوانى تر ر�ةنطى سور تي�يدا كةمت دةردةك##ةوي�ت، ر�ةنط##ة زةردةك##ان ب##ة جؤري�##ك
 دةردةكةون وةك ئةوةى ر�وناكي تيشكي�كى سور كةوتبي�تة س##ةريان، ر�ةنط##ى س##ةوزي�كى ت##ؤخ ب#ةكار ه##اتووة
 جياواز لة ر�ةنطى تابلؤى (سي�وى سةوز)، ئةوةى لي�##رةدا جي##اوازة نزيك##ى ق##ةبارةى فيطؤرةكان##ة و ه##ةروةها
 سي�بةرى سي� فيطؤر بة تةواوى دةردةكةوي�ت وسي�بةرى دوانيش##يان ننات##ةواوة، ب#ة جؤري�##ك دان##راون ش#ي�وةى
 ذمارة حةوتى ئنطليسيان ب#ة هةل1ط#ةر�اوةيي هةي#ة و ب#ة ت#ةواوى جي#اواز ل#ة ت#ابلؤى س#ي�وةكان ثيش#اندراون،



 ئةمةش ئةوةمان بؤ رر�ون دةكاتةوة لة كي�شانةوةى هةر تابلؤيةكدا سيزان مةبةستي�كى تايب##ةتى ه##ةبووة و،
لة ر�ي�طةى هةريةكي�كيانةوة بيؤكةيةكى تايبةتى خستؤتة ر�وو.

 سيزان توانيوي#ةتى بةت#ةواوى ويس#تى خ#ؤى ل#ة تابلؤكان#دا بةرجةس#تة بك#ات، ب#ة ضةش#ني�ك كاتي�#ك بين#ةرى
 تابلؤكاني هةست بة ئةو رؤحيةتة دةكةين كة ويستويةتى لة تابلؤكاندا ثيش#انى ب#دات، وي�نةي#ةكى نون#ةيى
 بةو جؤرةى لة ر�وانينى خودى خؤيدا بووة ثيشان دةدات، وةك ئةوةى ويستى ثي�دانى ئايديايةكى نوي� بي�##ت
 بةو فيطؤرةى كة بة دري�ذاى مي�ذوى مرؤظايةتى هةل1طرى ئايدياى جياواز بوون، ئةم جي##اواز ر�وانين#ة بةتايب#ةت
 ل#ة س#ي�ودا ر�ةنطيداوةت#ةوة، تابلؤك#ان ت#ةنها ئةوةن#دةمان ب#ؤ دةهي�ل1ن#ةوة بل1ي س#يزان ويس#تويةتى دي#دي�كى
 نونةى ثيشانبدات لة ر�ي�طةى هونةرةكةيةوة بةتايبةت لةوةدا كة سي�و تي�كةل1##دةكات ب##ة زؤر ش##تى جي##اوازى
 ذيان، وي�نةيةكى ترى بؤ دروست دةكات بة جؤري�ك ر�استةوخؤ بينةر هةست بةوة دةك##ات فيط##ؤرى س##ي�و لى
 سيزان دورة لة واتا كلس#يكى و باوةك#ان و طوزارش#ت ل#ة ش#تي�كى تردةك#ات، هةري#ةك ل#ة ف#ؤرم و ر�ةن#ط و
 سي�بةرةكان ئةوةمان ثي�دةلي�ن سيزان ويستويةتى ر�وانيني�كى تازة بؤ ئةم فيطؤرة ثيشان ب##دات، ئةوي##ش ئةو
 ثةيوةنديية قول1ةية كة سي�و لةطةل� ذيان هةي#ةتى، لي�#رةوة وردةكاري#ةكانى ترم##ان ثيش##اندةدات، ل#ة ر�ي�ط#ةى
 ر�ةنطةكانةوة ثي�مان دةلي�ت ئيادةى ئةم فيطؤرة بةجؤري�كة تواناى كؤكردنةوةى دذةكانى هةي##ة، دةت##واني�ت

جياوازيةكان لةيةك كاتدا ثيشان بدات.

 لة قةسيدةى سي�وى سوردا بةركةوتنمان لةطةل� دياردةيةكى جياوازدا دةبي�ت، لى هيوا ق##ادر س##ي�و ه##ةل1طرى
 ئايدياى كلسيك و مؤدي�رنيشة، ل#ة هةرش#وي�ني�كدا س#ي�و ببي�ت#ة باب#ةت تايبةتةن#دى خ#ؤى هةي#ة و ناين#دةى
 ئايديايةكة، بةلم لة سي�وى سوردا شتي�كى تر دةبيني.لةطةل� ئةوةى ل##ة قةس##يدةكانى ت##ردا ب##ة ش##ي�وةيةكى
 جي##اواز دةردةك##ةوي�ت  ل##ة قةس##يدةى (ثي�غةمب##ةرى ئاو) كاتي�##ك لةط##ةل� ئاو دةدوي�##ت دةل1ي�##ت: (س##ي�وي�كت

  سي�و دةباتةوة س#ةر نةس#لة جادوويةك#ةى و ه#ةمان وي�ن#ةى ب#ؤ دروس#ت دةك#ات،12ثي�كرماندم لة جادوو..)
 هةروةها لة ضةند وي�نةيةكى تردا تي�كةل1ى دةكات بة (قةث و خرمة و خواردن)، بةلم لة ر�ي�طةى دروستكردنى
 وي�نةى شيعرييةوة خةيال� زال1ت دةكات لة واقع، بة جؤري�ك (قةث و خرمة تي�كةل� بة قاقا و زةردةخةنة) دةبن
 كة سي�و وةزيفةيةكى تر وةردةطري�ت وةك بةشي�ك ل#ة خول1قي�ن#ةرى ثي�ك#ةني و خؤش#ى دادةنري�#ت، ل#ة ه#ةمان
 كاتدا دذيةكيةكى ئيستاتيكى بةم وي�نانة روستكراوة ل#ة ني�##وان (خرم##ةو ق#ةث و قاق##ا و زةردةخةن#ة) ئةوةى
 سةنتةرة بؤ كؤكردنةوةى هةريةك لةمانة بريتيية لة سي�و، (لة جى� قةثى بة جي�م#اوى س#ي�وة لس#وورةيةكدا،

 ،  (لة جةنر�الي�ك دةضم، كة وةسوةسةى داطيكردنى دنيا،58مال1ى زةردةخةنةيةك دةدؤزمةوة بؤ ثشوو)ل
 ، (تازة من لة جنسى ئينساني�ك ني##م ك##ة64لة خرمةى داكرماندنى سي�وي�كدا دةبين� و قاقا ثآ دةكةني�ت)ل

 ، لة هةري#ةك لةمان#ةدا س#ي�و س#ةنتةرةو خول1قي�ن#ةرى83خرمةى قةثال1ي�ك سي�و نةتواني�ت بيخاتة ثي�كةني) ل
دياردةكانى ترة و، بةهؤى ئةوةوة دروست دةبن.



  بةكار هي�نان و تي�كةل1بوون بة سروش#ت وادةك#ات ل#ة هةن#دي� ش#وي�ندا ب#ةر وي�ن#ة باوةك#ةى س#ي�و بك#ةوين ك#ة
  لةط##ةل�65بريتييqة لة سيمبول عيشق (وةك ثي�ستى سي�وة لسورة دةس##وتي�، ر�ووم##ةت ل##ة ت##اى عةش##ق)ل

 ئةوةى ئايديايةكى كلسيكى و باو دةخاتة ر�وو، بةلم بة وي�نةيةكى ت##ازةو جي##اواز ثيش##انى دةدات و س##ورى
 ليةكى سي�و دةباتةوة بؤ تاى عيش#ق، وي�ن#اكردني�كى ن#وي� دةكاتةب##ةر ئاي##دياى كلس#يك و واى ثيش##اندةدات
 س#ي�و ت#ةنها س#يمبولي�ك نيي#ة ب#ؤ عيش#ق، ب#ةل1كو ل#ة خ#ودى خؤي#دا عاش#قة، ر�ةنط#ى س#ورى ر�ووم#ةتى خ#ؤى
 دةبات#ةوة س#ةر ئةو س#وريةى س#ي�و 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) وي�نةي#ةكى ئاي#ديال ب#ؤ س#ي�و دروس#ت دةك#ات، س#ةرةر�اى
 ئةوةى تةنهاى خؤى ثي� دةضوي�ني�ت دةيباتةوة بؤ بابةتي�كى وجودى (بة تةنها وةك سي�وي�ك بةردةبةوة و بة

 ،77تةثةى كةوتنة خوارةوةم كرمي�##ك لةخ#ةو هةل1دةس##تي�نم وثي�#ى دةل1ي�##م بب#ورة ه##اور�ي�م س##ةرةى تؤي#ة)ل
 كةوتنة خوارةوة و بةخةبةر هي�نانى كرمي�ك ئاماذةيةكى ئةوث#ةر�ى ش#اعيانةية ب#ؤ (م#ةرط )، ل#ة تةنهايي#ةوة
 دةضي�ت بؤ كةوتنة خوارةوة بي� دري�ذ دادر�ى و هي�نانى وي�نةى زيادة دةل1ي�ت كرمي�##ك لةخ##ةو هةل1دةس##تي�نم ئةم
 وي�نةيةش دةبي�تة نايندة بؤ ئي�مة تا لة خةيال1ى خؤماندا ئةوة تةواو بك##ةين ث##اش لةخ#ةو هةل1س#انى كرمةك#ة
 ضى ر�وو دةدات(لة ر�استيدا ئةوة ئيشى شاعي نيية بي�ت باس لةوة بكات سي�وةكة دةر�زي�ت ض##ونكة كةوتؤت##ة
 خوار و كرمةكة دةيوات) ، وجوديةتى ئةم وي�نة شيعرية لةوة داية كة دةل1ي�ت( ببورة هاور�ي�م سةرةى تؤي##ة)
 ئةم جؤرة ر�وانينة بؤ مةرط نزيك#ة ل##ة بيى بونطةرايي#ةوة، ئةو دي�##ر�ةش ب#ةم ضةش#نة ب##ؤ م##ةرط دةر�واني�#ت
 ئةوةشان بي نةضي�ت سي�و لةم وي�نة شعريةدا ناين##دةى (م##ن)ى طي�##ر�ةرةوةى تةنهاي##ة، ه##ةروةها ئةم وي�ن##ة

شيعرية نزيكة لة بيى (دؤنادؤن) طواستنةوةى رؤح لة ئةوة بؤ كرمي�ك. 

 لة هةني�ك شوي�ندا هيواقادر لة ر�ي�ط#ةى س#ي�وةوة وي�نةي#ةكى س##ادةى ذي#ان ثيش#ان دةدات، ئةرك#ة س#ادةكةى
 ، ل#ةم دي�#ر�ةدا86خؤى ثي�دةداتةوة كة خواردنة (ع#ةرةبان ض#ييةك س#ي�وي�ك دةك#ات ب#ةدةم ئةس#ثي�كةوة)ل

 جطةلة سادةترين وي�نةى ذيان شتي�كى تر نيية. هةريةك لةم طوزارشتانة بةشي�كن لة ئاي##دياى ش##اعي ب##ؤ ئةم
فيطؤرة، لة قةسيدةى سي�وى سوردا دةيطةيةني�تة لوتكة.

  وةك ئاماذةم##ان ب##ؤكرد س##ي�وى س##ور ش##تي�كى جي##اواز دةل1ي�##ت هةرض##ةندة ذمارةي##ةكى زؤر ل##ة دي##اردة
 سروشتيةكان دةردةكةون وةك ضؤن (لى سيزانيش بةهةمان شي�وة) بوو، ب#ةلم س#ي�و بةجؤري�ك#ة ش#تي�ك ل#ة
 بالى و تايبةتةن#د ت#ر دةردةك#ةي�ت. ناون#انى قةس#يدةكةو دواتري#ش كؤمةل1#ة ش#يعرةكة دةلل#ةتى ئةوةي#ة،
 جطةلةوةى سوي�ند خواردن بة س#ي�و ج#ةخت لي�دةكري�ت#ةوة ل#ة ض##ةند جي�طةيةك#دا و ت#ا كؤت#اى ش##يعرةكةش
 ديسان جةختةدةكاتةوة لةوة. لة شيعرةكةدا (ضوار جار بة سي�وي�كى سور سوي�ند بؤ) دووبارةدةبي�تةوة لة
 كاتي�كا هيض كام لة فيطؤرةكانى تر دوبارة نابنةوة، ئةمةش وةك بةل1طةيةك بؤ ثي�دان ب#اليى ب#ةو فيط#ؤرة ت#ا

  ب#ة جؤري�#ك ه#ةموو70لة كؤتايدا بةم ضةشنة(تةنها بة سي�وي�كى سوور، بة سي�وي�كى س#وور س#وي�ند ب#ؤ)ل



 سوي�ندةكانى تر طومان لة دل1يدا بي�لي�تةوة تةنها سوي�ند خواردن بة سي�وى سور ئةو طومانة نةهي�لي�ت، ئةمةش
 زياتر دةضي�تةوة سةر ديدى هيوا قادر بؤ سي�و و تي�ثةر�اندنى ئايدياى كلسيكيةكانة و، وي�نةيةكى خ##ودى ث##ي�
 دروست دةكات، بةجؤري�ك طوزارشتي�كى هي�ند تايبةتبي�ت ببي�تة م#ول1كى ش#اعي. (ب#ة س#ي�وي�كى س#ور مال1ةك#ةم
 ثر�بكةرةوة لة شةوقى خؤشةويستى شةو، تيماري ك#ة زةخ#ى م#ن ل#ة ض#وكل1ةى ئةس#تي�رة ب#ارين و ش#كانى

66ثارضةكانى مانط). ل

 دةبيني سي�وى سور تةنها ئام#اذة نيي#ة ب#ؤ خؤشةويس#تى، لي�#رةدا وةك س#يمبولي�ك ب#ؤ طي�ر�ان#ةوةى ش#تة ل#ة
 دةست ضوةكان بةكار هي�نراوة، وةك حةكيمي�ك لي�ى ر�وانراوة تا شتةكان ضاك بكاتةوة، ياخود دووبارة بي##ان
 طةر�ي�ني�تةوة. ئةطةرضى ئةم سيفةتى حةكيمى بةخشينة شتي�كى باوة ب#ؤ س#ي�و، ب#ةلم ش#اعي ش#تي�كى ن#وي�ى
 ثيدةبةخشي�ت، لى ئةو سي�و حةكيمي�ك نيية بؤ طي�ر�انةوةى ساغلةمى، بةل1كو حةكيمي�كة بؤ هي�نانةوةى هي�زى
 جوانى. هةر بةمةشةوة ناوةستي�ت ئاستي�كى كةسى دةدات بة سي�و كاتي�ك باس لةوة دةكات لةطةل� (ف##روغ و
 سثهريدا) دةبنة ميوانى هي�نانى ئةم دوو ناوة بؤ باسكردنة لة ئيستاتيكاى ضركة س##اتي�كى ش##اعيانة و هي##وا
 قادر دي�ت لةم ضركة ساتةدا سي�و بةشدارى ثي�دةكات و، ئامادةى سي�و ك#ةمت ن#ابيني�ت ل#ة ئام#ادةى دوو ل#ةو
 شاعيانةى نايندةى جواني، ئةمةش وادةكات هةمان هي�زى جوانى بب�ي�تة بالى سي�و. (بة مةرطى من و ت##ؤ
 كة لة س#ةعاتةكاندا ض#ركة ض#ركيةتى س#وي�ند ب#ؤ، ك#ة لةط#ةل� س#ي�وي�كى س#وردا، لةط#ةل� ف#روغ و س#ثهةريدا

.67ئي�وارةيةكى ثةمةى دةبيتة ميوانى من)ل

 ئةوةى ئةم قةسيدةية لة هةموو كارةكانى ترى هيوا قادر جيادةكاتةوة ئةو باليي بةخشينةية بة سروش#ت،
 لةو كاتانةى شاعي حوكمدةكات بؤ ثي�دانى فؤرمي�ك ب#ة فيطؤري�#ك ئةو حوكم#ة دةبي�ت#ة وي�نةي#ةك لى خوي�ن#ةر
 ب##ةردةوام و زين##دو دةمي�ني�ت##ةوة كاتي�##ك باوةك##ان تي�دةث##ةر�يني�ت و دةض##ي�تة ف##ؤرمي�كى جي##اوازةوة، ل##ةم
 قةسيدةيةشدا خوي�نةر بةر هةمان شت دةكةوي�ت، ئةو فؤرمة جاوي##دةى بةخش#راوة ب#ة س#ي�و ب##ةردةوامى ل#ة
 زهنى خوي�نةردا دروست دةكات، جطةلةوةى خودى شاعي بةوة دةناسري�تةوة ناتواني بي� ناوهي�ناى (سي�وى
 سور) باس لة هيوا قادر بكةين، ئةمةش ب##ؤ ئةو فؤرم##ة تايبةت##ة دةطةري�ت#ةوة ك#ة س##ي�و لى ئةو هةي##ةتى و،
 ه##ةروةها لةطةل1ي##دا ض##يةتى و جةوه##ةري�ك ل##ةو فؤرم##ة دةبيي، ئةم##ةش وايك##ردوة ئةو قةس##يدةية زةم##ةن

تي�ثةر�ي�ني�ت و لة خةيال1ى خوي�نةردا زيندويى هةبي�ت.

 لةم ر�وانينانةوة بؤمان دةردةكةوي�ت لى هةريةك ل#ة (ث#ول س#يزان و هي#وا ق#ادر) س#ي�و فيط#ؤري�كى تايبةت#ة،
 ر�وانينى تايبةتيان بؤي هةية و هةريةكةيان توانيوي#ةتى ب#ة ثي�#ى تايبةتةن#دي ذانرةك#ةى  ئايدياي##ةكى ن#وى�
 ثيشان بدات لة فؤرمي�كى جياوازدا طوزارشت لة يةكي�ك لة فيطؤرة باوةكان بكات و، شتي�كى تازة باتة سةر



 ئةوةى كة هةبووة، ضيؤكي�كى ترمان بؤ بطي�ر�نةوة و باوةكان تي�بث#ةر�ي�نن و ب#ةدةر ل#ة ر�وك##ةش قس#ة لةس#ةر
جةوهةرى فيطؤري�ك بكةن و لةوةوة واتايةكى ترى سروشتمان ثيشان بدةن.
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 :)، ئةم ناونيشانة ثي�شطرى كؤمةل1ي�كdictionary of art, p326 A.A. Mohajeriبةواتاى وي�نة كي�شانى هةر شتي�كى بي�طيان هاتووة، (

كارى سيزانة كة لة سةر سروشتة، تابلؤكان وةك طروثي�كيان لي�هاتووة بةو ناوة ناسراون. 
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