
 جەنگ دوای ی ڵگه كۆمه ،ژن وێنەی

 حەمەڕەفیق ڕێبین

 

 

 

 ،نۆزدەدا چەرخی یوێنە نومایندەکردنی لە ژن
 نومایندەکردنە ئەو دەکەوێت، بەر بەشی گەورەترین

 هیچ بە کە ،گەورەیە و زەق ،کۆنتراست ئەوەندە
 ندە ئەوه سەرێک لە. نەماوە نومایندەکردن شێوەیەک

 ،سینەما ەکانیبەش هەموو) بووە گەورە بەشەکە
 بوونی یدایکۆتا لە کە ،(دتا ...  یهوپاگەندەڕپ و فۆتۆ
 .وێنە بۆ نیا ته وەتەوەکورتکرا ،ژن

 و بینین) ڕتووكی په لە پۆڵۆک، گریسێلدا
 Vision and Different( جیاوازيی

 

 

 

 کیاننامەیە لە بەشێک هەردووکیان کە ،بکەم هونەرییدا کاری دوو نێوان لە ندی پێوه دەمەوێت من
 حەزی بۆ ێکتێکژئۆب وەک چۆن  كه بکاتەوە، شی ژن وێنەی ەوەوڕو زۆر لە دەکرێت کە ،دایەێت

 هاوچەرخی وێنەی لە چۆن. کردووە کۆڵۆنایز ژنی جەستەی چۆن دیاردەیە ئەم. بەکارهاتووە پیاو
 چاوی ژن کە ،دووەم جاری ،پیاوەوە چاوی لە جارێکیان ؛وەتەوەوب کۆڵۆنایز دووجار ژن ژندا
 چۆن لەهەمانکاتدا دەنێتەوە، دبنیا لەسەر خۆی جەستەی بۆ خۆی حەزی و پێوانە بە دەکات پیاو

 .دەکەوێت کوردستان جەنگی دوای ی کۆمەڵگه بەر کێشەیە مئە

 یەکتر شار و من) نمایشی لە ٠٢٠٢/ ٠٢/٤ لە کە ، هستەفایم ۆژگارڕ کارەی ئەو کاریان تازەترین
 هەمانو  ۆداڕلەم دەکات ژن وێنەی گەورەی کێشەیەکی نیفێستی هم کرد، نمایشی( *دەکەین بریندار

ۆم بریندار دەبم، ڕستەفا، هەرچۆنێک بڕۆژگار م

فۆتۆ ئینیستالیشن ٧١٠٢  



 تا جەنگ پاشماوەی زۆری بەشێکی پێیەی بەو ،دەکات کار جەنگدا پاش واڵتێکی لە کاتێک کێشە
 وێنەی دروستکردنی ێگەیڕ لە میدیا بەریشدانبەرا لە دەکات، بریندارمان بەردەوام ساتەش ئەم

 .دەردەکات یی،سروشت ئۆرگانێکی لە ژن جەستەی و ەکاتد بینینمان ڕۆڵیکۆنت ەوەیفەنتازی

 کە، مانێتە ئێدوارد کارێکی ،تر کارەکەی
 نمایش پاریس ساڵۆنی لە ٠٦٨١ ساڵی

 انێکیڕگۆ کە ،وە**ئۆڵۆمپیا ناوی بە ،کرا
  به سەبارەت بووێدا ت گرینگی

 بەگشتیش ،ژن وێنەی دروستکردنەوەی
 کە ،بوو بوێرانە بابەتێکی بابەتەکەی

 ر رانبه به لە جار یەکەمین بۆ ینەریب
 ڕووت ژنی وێنەی تری جۆرێکی
 ژنێكی جار یەکەمین بۆ کە ،ڕادەگرت

 و ساردی بە کە ،کێشاوە وێنە ،ییسۆزان 
 ئیرۆتیکیانەی ئاماژەیەکی ئەوەی بێ ،سادە ڵەیەکیوجو بە و دەکات بینەر چاوی سەیری جوانی بە

 ر رانبه به هەم. ووتداڕ ژنی وێنەکێشانی لە وازەیەنا ادەیەکتا ڕ دیاردەیەکی ئەمە کە هەبێت،
دەو ڕووتدا ژنی وێنەی درێژی یەکیمێژوو  [Grab your reader’s attention with a great quote from the 

document or use this space to emphasize a key point. To place this text box anywhere on the page، just 

drag it.] 

 .دروستکراوە پیاو چێژی گوێرەی بە کە ،ەستێت 

 کە ،دەردەکەوێت ڤینۆس تابلۆی تری ڤێرژنێکی وەک کە ،مانێتدا تابلۆکەی  لە گرینگە ئەوەی
 کە ،ژن ڕووتی وێنەی بە ناسراوە کە ،وێنەیەی جۆرە لەو بریتیبووە ڤینۆس وێنەی لەوەوپێش
 ناوی بۆیە بووە، قەدەغە ردەمەداسە لەو کە ڕووت، ژنی وێنەی دروستکردنی بە زۆربەیان

 پێی کە ،بەشەیە ئەم سەرەتای کە ،لەوەدایە ڤینۆس وێنەکەی گرینگی لێناوە، یۆنانیان اکانیدخو
 ناونراوە سەرەتا و دەکات بینەر چاوی سەیری ژنەکە ،وێنەیەدا لەم .ژن وتیڕو وێنەی دەوترێت

 دوایی و ڤینۆس بۆ گۆڕدراوە ناوەکە نەنێتەوە کێشە ئەوەی بۆ دوایی بەاڵم ڕووت، ژنێكی وێنەی
 لە دەکات، دیاری ڕووت ژنی وێنەکانی زۆربەی خەسڵەتی وێنەیە ئەم ەکەوەیدەستکاری چەند بە

 استەوخۆکەڕ سەیرکردنە و دەگۆڕدرێت ژنەکە سەیرکردنی ،ئەمدا دوای وێنەکانی زۆربەی
 دەبێتە و تەوە ووهب بارەودو لەشدا ئەندامەکانی لە زیادەڕۆیی و دەستەکە ئاماژەی بەاڵم نامێنێت،

(سم ٠٧٠*٠١)، ٠٦٨١ئێدوارد مانێت، ئۆڵۆمپیا،   



 ئەو مشتومڕی جێگەی بووە بینەر، چاوی بۆ مانێت تابلۆکەی لە ئۆڵۆمپیا سەیرکردنەکەی. دیاردە
 هیچ سەیرکردنەم  ئه دەبینین ؛ینەوەبوردب سەیرکردنە ملە ئەگەر تابلۆکە، نمایشی کاتەی

 کەسە ئەو ویڕووبەڕو کە ،ەیسروشتی سەیرکردنێکی بەڵکو نییە، تێدا وژاندنیوور ئاماژەیەکی
 لەشفرۆش ژنێکی وەک ،ئاماژەکان ئەوەی لەبەر بێگومان وەستاوە، یر رانبه به کە ،دەبێتەوە

 هەموو بۆ ئاماژەیەکە یان موشتەریەکانی،  له یەکێکە ،دەکات سەیری کە ،کەسەی ئەو دەریدەخەن
 ئەم هاتون، سێکسی ێکتێکیئۆبژ سەیریبۆ  ئێوە پەناوبێپێچو و ڕوونی بە :بڵێت پێمان کە ،بینەران
 ،بێلەسەیرکردن. دەکرێت کەشف لێرەدا شاردراوەتەوە یۆنانەوە اکانیدخو بەناوی درۆیەی هەموو

 نابێتدا نەییمێی ئەندامی لەسەر ئەوەی جیاتی لە ئەمجارە کە ،ئۆڵۆمپیایە دەستی له تر ئاماژەیەکی
 ڕانی لەسەر وێنەکەدا لە ووە،هەب ڤینۆسدا پێشتری وێنەکانی زۆربەی لە وەک شاردبێتیەوە، و

 گیرسابێتەوە لەوێدا دەستەکە سروشتی بە لەوانەیە سادەیی بە زۆر کە ،شێوەیەک بە و دانراوە
 دەوری لە ك جادوویه جۆرە دروستکردنی و بینەر بۆ یینهێن نامەیەکی بۆ بێت ئاماژە لەوەی، وەک

 .لێبدات ێوەپ خەیاڵی و کاتب سەرقاڵ پێوە خۆی بینەر کە نە،یمێی ئەندامی

 مانێت ئۆڵێمپیاکەی گرینگی تری الیەنێکی 
 ،ەمپیایەڵئۆ جەستەی ،خۆی سەردەمی بۆ
 لە کراوە، ڕیالیستی شێوەیەکی بە کە

 ژن تری ڕووتەکانی وێنە زۆربەی کاتێکدا
 بەرچاو شێوەیەکی بە ،لەوەوپێش

 بە ئەوەی بۆ ،کراوە لەشیاندا لە وی ڕه زێده
 ئاسایی یژن لە ییفەنتاز شێوەیەکی

  .کەونبدەر ئیرۆتیکانەتر

 لەگەڵ ندی پێوه تر جارێکی بابەتەدا لەم
 ۆژگارداڕ کارەکەی ناو باربیەکەی

 دوا تا ئەویش کە دروستدەکەینەوە،
 جەستەی ئەندامەکانی ییدەستکار ئەندازە

 کردنی فەنتازی بە پێناو لە کراوە ژن
 .وێنەکە

 بۆ پیاو یوئارەزو یەکەم ؛گەورەکراوەتەوە دووجار ژاندنەکەوورو ،باربیدا بووکی بابەتی لە بەاڵم 
 پیاو حەزی بەگوێرەی ،دەستکاریکراوە ئەندامەکانی هەموو کە ،وژێنەروور ییفانتاز ژنێکی

دوو وێنەی هونەرمەند، تیتان، ( ڤینۆسی خەوتو/ ڤینۆسی ئۆربینۆ)

٠٣١٦/٠٣٠١  



 بەاڵم ،کردووە دروستی خۆی ژن وێنەیەکە ،باربی وێنەی دوەمدا جاری لە ێژراوەتەوە،ڕدا
 پیاو دەکات تەسەور کە ،کردووە دروستی ەشێوەی بەو و تەوەووکرد بیری پیاو جیاتی لە ئەمجارە

 کە ،هەیە ساڵمان چواردە کچێکی و کراونەتەوە دەبڵ شتەکان هەموو بۆیە لێدەکات، حەزی
 .دات ...  هدرێژتر و باریکتر ،کردووە دروستی پیاو کە ،وێنەکەی دووئەوەندەی

 ییدەستکار پیاو ەوقیز کە ،نااڵندبێتیان ئەوەوە بەدەست ژنان زۆربەی یەکەمدا دۆخی لە ئەگەر
 ژنێک هاوچەرخدا دۆخی لە ئەوا ئەویتر،  هوات ؛نابینێت دەوروبەری سروشتیەکەی ژنە و کراوە

 ژنی کێشەی بۆیە نەچێت، خەیاڵی ناو کەیبااڵ نموونە لە هەتا نییە ڵوبو هپێق خۆی کە ،دەبینین
 باربی کەشوشەیووب لە ئەوەی بۆ خۆیدایە شێوەی گۆڕینی لە بەردەوام کە ،ئەوەیە هاوچەرخ

 پیاو کە ،کاتێک واتایەی بەو. کردووە کۆڵۆنایز دووجار پێ خۆی کە ،فەنتازیایەک  هوات .بچێت
 حەزەکانی گوێرەی بە پێدەکات ژنی کۆنترۆڵی سەرێکەوە لە ئەمە ،دادەنێت ییجوان ستانداردی

 لە کردووە دروستی پیاو کە ،وەستاوە وێنەیەکدا بەردەم لە ژنێک دووەم جاری بەاڵم خۆی،
 لەخەیاڵی ئەوەی بەگوێرەی بەاڵم دەکاتەوە، دروست خۆی وێنەی ژنەکە ئەمجارە ئەمەوە بارەی
 دوور سروشت لە پڕۆسەکە دووجار ئەم بۆیە نێت،یدەب ئەم چۆن پیاو بیردەکاتەوە خۆیدا

 .دەخاتەوە

 هەر ،ەیەه وێنەیە ئەو دروستبوونی لەسەر ییکاریگەر ،هاوچەرخ دیاردەیەکی وەک ،باربی دۆخی
 وێنەیە ئەو لەسەر ،تر جارێکی ئەوەی بۆ ،ژن جەستەی ۆڵکردنیڕکۆنت بۆ دەچێنرێت ەوەییمنداڵ لە

 لە هەر ،لێدەکەوێتەوە جەستەیی ییتوندوتیژ چەندێک ،نانەدبنیا ئەو ئیتر ،بنێت دبنیا خۆی
 وەرزش یهۆڵەکان لە زۆر کاتێکی بەسەربردنی ،خۆبرسیکردن تا ،ەوەیجوانکاری نەشتەرگەریەکانی

 لە دەتوانرێت چەندێک بەڵکو هەبێت، تەندروست لەشێکی کە ،ئەوەی بەر لە نەک دا،یلەشجوانی و
 .ببنەوەیك نز باربی وێنەی

 دۆخی لە تەوزیفکراوەتەوە ،یجیهانی دیاردەیەکی وەک ،باربی دیاردەی ،ڕۆژگاردا کارەکەی لە
 چیوسو بەدەست شارەکانی کە یەک هکۆمەڵگ ،جەنگدا پاش یەکی کۆمەڵگه لە و کوردستاندا لۆکاڵی

 ئاڕاستە چەندین ،کوردستاندا لە هاوچەرخبوون بۆیە .دەناڵێنن ەکانەوەڕشە دوای ریابریندارک
 ن،ڵبەجێدەهێ جەستەمان سەر لە ییکاریگەر شێوە چەندین بە ئاڕاستەکان هەموو دەبات، ێوەیڕبە

 ییئازاد باسی ناتوانین ەیەکشێو بەهیچ ،کوردستاندا لە ژن جەستەی بەتایبەت ،جەستە بۆیە
 کە ،کارانەی ئەو بۆ خوێندنەوە یان ،ڕۆژگار کارەکەی وەک ،کاری چەندین ڕێگەی لە بەڵکو. بکەین
 لەوێوەتا  .کەینب دروست برینەکانی و جەستە ر رانبه به ەکییئاگای دەتوانین ،کراون جەستە لەسەر



 تازەی فۆڕمی دۆزینەوەی و زادبوونئا بۆ بکەینەوە ئەلتەرناتیڤ و چارەسەر لە بیر بتوانین
 .جەستە بە دەربڕین

 

 هۆزان لەگەڵ وسوغەزەلن ناوەندی لە کە ،مینارێکەێس دەرئەنجامی نووسینە ئەم: رنج سه
 .هونەر و نیزمفێمێ لەسەر ئەنجامماندا حەمەئەمین، ئیسماعیل بەتوولە، ێزانڕ مەحموود،

 

 :كان راوێزه په

 :(دەبم بریندار بڕۆم هەرچۆنێک) هونەریی کاری* 

 نمایشی لە بەشێک وەک و ئەنجامدراوە ٠٢٠٢ساڵی لە مستەفایە ڕۆژگار هونەریی کارێکی
 کە ی،فۆتۆگرافی وێنەیەکی لە برییتیە کارەکە نمایشکرا،( دەکەین بریندار یەکتر شار و من) هونەریی

 لە ڕووتی بە سائێل باربی وکێکیوب وێنەی لە ەییتیبر کە ،نمایشکرابوو سم(01-021) قەبارەی بە
 مندااڵنە یییار باخچەی کە ،دیارە ەکەیباربی ی وه هپشت و ەودانیشتو ،باخێک ییدڕکاو تەلێکی سەر

 ئەو.  ههەڵواسراو ژوورێکدا دیواری استیڕناوە لە وێنەکە. دەکات شوێنێک سەیری بەالچاو و
 بە دروستکراوە کیێڕەوێڕ ،کارەکە بینینی بۆ واتڕب پێیدا دەبێت بینەر کە ،رەکەوژو ماوەیەی

 پێش ۆژێکڕ چەند کە ،وێنەکەدا لە دانیشتوە سەر لە ەکەییبیربا کە ،ەیيدڕکاوی تەلە ئەو هەمان
 ۆژانەڕ ،دابوو باخیان هەمان دەوری کە ،دڕکاویانەی تەلە ئەو هەموو ،بکرێت نمایشەکە ئەوەی

 بەری منداڵێک ،بووهە ئەوە خەتەری بەردەوام و دەکرد انییاری دادەوری بە گەڕەکیش ااڵنیدمن
 تەلە. گواستەوە نمایشی هۆڵی ناو بۆ و کردەوە لێی ،هونەرمەند ،بێت بریندار و بکەوێت
 کەوا ،بەشێوەیەک ،هەڵواسرابوو وونڕ تەلی بە کرابوو پێدروست ەوەکەیڕێڕ کە ،ەکەیدڕکاوی
 .وەستاوە ئاسمانەوە بە خۆی تەلەکە بکەیت هەست

 :(ئۆڵەمپیا) هونەریی کاری** 

 پاریس ساڵۆنی لە ٠٦٨١ و دروستکراوە ٠٦٨١ساڵی ، ه(مانێت ئێدوارد) هونەرمەند یكارمپیا ئۆڵە
 کە ،سم(٠٩٢ - ٠١٢) قەبارەی بە ی،ینووڕ ڕەنگی وێنەیەکی لە ەیبریتی کارەکە . وهکرا نمایش

 تە ووهخست دەستی و یەک هجێگ لەسەر و ڕاکشاوە پێست، سپی یڕووت ژنێكی وێنەی لە پێکهاتووە
 ڕەشپێست ژنێكی ،ڕووتەکەوە سپیپێستە  ژنه تەنیشت لە دەکات، بینەر سەیری و نیڕا سەر

 وێنەی ئۆڵەمپیا کە ،دەکەنەوە لەوە جەخت کە ،هەیە ئاماژەیەک چەند. گوڵەوە چەپکێک بە وەستاوە



 لیۆسیمب کە ،قاچیەوەیەتی لەالی کە ،پشیلەیەک و ملی قردێلەکەی ئاماژانە لەو ۆشێکەرلەشف
 کە ،ئۆڵۆمپیا ناوی هەروەها و سەیرکردنەکەی. تابلۆکەدا کێشانی سەردەمی لە ەبوو ۆشیرلەشف

 .اد ٠٦٨٢سااڵنی لە بەکارهاتووە، ۆشەکانرلەشف بۆ ناوێک وەک ،لەوسەردەمەدا

 

 :كان رچاوه سه

 هەروەها ،ی ئینتەرنێتە بکەیت هدەتوانیت سەیری ئەم دوو لینک ،ی زیاتر لەسەر ئەم بابەتەيبۆ زانیار
هەروەها کەتەلۆگی  .Vision and Different( جیاوازيی و بینین) پۆڵۆک، گریسێلدا ەیکتێبەک

 .کە بەم زوانە تەواو دەبێت ،"من و شار یەکتر بریندار دەکەین"پڕۆژەی 

 

1. https://www.pbs.org/wgbh/cultureshock/beyond/manet.html. 
2. https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/later-

europe-and-americas/modernity-ap/v/manet-olympia-0681-
exhibited-0681. 


