Xandinek Li Ser
Helbesta Serbest

Fehmî balayî

Helbesta serbest, hind taybetmendîyên xwe hene u bivî
șêwey ji helbesta girêday bi hind çarçûveyan tê cuda kirin.
herweha dibît helbesta serbest ya rojava ji helbesta serbest
ya rojhelat ya cuda bît, yan dihind alîyên, ko girîday serbestî
û șêweyê ruxsarî û alîyên honerî cudahîyek li gel ya rojava
heye herwekî helbestvanê Ereb (Edunîs) dibêjît;"șureșa min
ya helbestê ji egera têkelbûna min li gel helbesta rojava û
bitaybetî helbesta Frensî peyda bû"(1) li ser dîyarda
cudahîya dinavbera helbesta Erebî û rojhelatî li gel ya
rojavayî dibîjît;"piștî min helbesta Erebî û rojhelatî li gel he
lbesta rojava berawrd kirî, ji bo min derket ko, helbesta
rojhelatî ji alîyê mûzîk û peyvan ve gelek ya dewlemende, lê
ji alîyê șêwekarî ve ya hejare, lê helbesta rojava ji alîyê
șêwekarî ve îya dewlemende. "(2)@
Jiber vê jî Edunîs hewldaye helbesta Erebî ji dû alîyanive
pêșda bibet;@
Yek: peywendîyê li gel șiklî bi șêwekarî ve diket weke helbe
sta rojava.@
Dû: ji kêșeyê derdikevît û peyvê azad diket.@
Ev jî tê wê wateyê, ko ji kêșeya (xelîlî) derdikevît û li
pîvaneka din digerîyêt. ji vê kêșeyê derdikevît û giringîyê

didet zimanê helbestê, her ji pîvanên şi'rê, tako ber bi pe
xșane şi'rê ve diçît. dûbare li hemû curên edebî dinêrît û ve
digerîte nivêsîna nû, li vêrê Edunîs dibêjît;" helbest li ba min
gotineka negotî ye, yan bikêmasî pirsên bersivane d lêge
rîyana wendatîyê da. "li vêrê têgehên helbestê têne
guhartin, ger kêșe nebît îșareta wateyeka dîyarkirî ye dibîte
derbirîneka honerî ji wendabûnê û derbirîn li wateyê dige
rîyêt. helbesta nû li ba (Edunîs)î. (3) ber bi şikl û naveroka
çavlêker naçît, şa'ir nikarît têgehek şi'rî ava biket, tako cara
yekê têgehên çavlêkerên şi'rî yên hundirîn jinav nebet. jiber
wê jî şa'ir nikarît helbesteka nû binivêsît, eger hundirê xwe
neguhurît û nûjen neket û di serboreka nûda nejît, giringîya
vê guhartinî jî pêșdaçûnên di cîhanê da peyda dibin û ber bi
cîhana hundirîn ve dibet, da guhartinê di ser da peyda biket
û ber bi nûyatîyê biçît. li gorî qûnaxên jîyanê helbest jî dihêt
guhartin, (Êdgar Alan Po û Budilêr) li ser helbesta nû
dibêjin:"nivêsîna helbesta nû ya bi azadî weke honerekî
cwanîyê ye, şa'ir navberîyê diket ji bo derbirînê ji hest û
dîtinên reha û giştî di hebûna di parçeyanda ji serborên
mirovî biket. "têgeheștina helbesta nû li ba rojava têgehe
știneke bi rizgarbûnê ji girêdanê radibît û bitinî dixwazît di

nêrînên şa'irî da azad bît. li vêrê mirov dikarît bipirsît; aya
sinûrên helbesta serbest çine? û cêgirê ko tê pêșkêșkirin
çîye? erê helbest xwedî serbestîyeka reha(mutleq)e yan
xwedî pîvan û sinûrdare? eve hemû pirsin ji bu helbesta nû
ya serbest, tako mirov bigehîte rastîya cudahîyen dinavbera
helbesta rojhelat û rojavada. li ser vê jî bilind heyderî
dibêjît; "helbesta rojhelat bigiştî pêșdaçûnên xwe ji helbe
sta kevin werdigirît û xwedî bingehekî firheye j parçey û
kêșeya xelîlî li ser avahîyekî nû yê helbestê û derbirîne j
naveroka nû, jiber wê jî sinûrên wê di dîyarkirîne, lê helbe
sta serbest li ba hind rojavayîyan xwedî hind pîvanên taybe
teyên bi kultura honerî ve hatîye girêdan. "(4) piștî hind
guhartin di meydana honer û edebîyatê da li rojava peyda
bûyn, têkelî pitir dinavbera şa'ir û resamanda peyda bû û
honerê nûdem ji dayk bû. hunermendên wek: ma nîye
tablûyê wî yê binavê (xwarna li ser gîyay). (5) șureșek bû ji
bo dabezîna sinûrên ji bo honermend û nivîskaran hatîye
danan, lewma kesên mîna (Malarmîye) bi resimên manîye
daxbar bû , gelek bi resamên wî demî ve hategirêdan û li
ser vê dema Malarmîye dibêjîte Dêga; " şi'r bi peyvan
rêkdikevît nek bi fikiran". (6)@

Edwer manîye( 1832‐ 1883)@

Divî tablûy da: jinek rwîs li gel dû mêran di baxçekî
parîsê da runștîye, xo amade diken ji bo nanxwarnê, herdû
mêr bicil û bergin, li pașîya tablûy jinek nû cilên xwe ji ber
xwe diket, berî Manîye jî jinên rwîs di tablûyanda hebûn, lê
eve cara yekê bû, ko ji şiroveka mîsulujî dûr kevît, berî
Manîye jin weke xwedawend, kesatîyên dîroka Ewropa ke
vin û sumbul bûn, lê eve jineka nurmale li gel mêrên
nurmal, bi cil û bergên nurmal yên nûdem, bêy hesteka

mîsulujî têda dîyar biket, lê ev tabloye bû pêngavek, ko
jîyana honerî guhartina bixweve bînît û bandora xwe li ser
şi'ra nû jî biket(7).@
(Pul Valêrî) dibêjît:" ger te bivêt şi'rê li destpêkê bifikirê
rêkbêxî, divêt yekem car bi pexșanê dest pê bikey, mirov di
pexșanê da dikarît pilanê resim biket û li dwîv biçît"(8).
zimanê pexșanê li ser fikirê radibît û zimanê şi'rê li ser
dirustkirina wêne û kêșê radibît. şi'ra remzî jî daxbare bi
mûzîkê, ji ber ko mûzîk dikarît honermendî ber bi cîhana
hundirîn bibet her wekî (Budilêr) di şi'ra xweya binavê
(mûzîk) La musique dibêjît:@

Mûzîk min wekî derîayê@
Ber bi stêra reng perêw dibet@
Li jêr banekî bi mij yan di berizahîyeka firheda@

Divî corê şi'rê da, dengên mûzîkê û cîhana şa'irî hevdu di
xwînin, ji ber ko mûzîk weke deng û weke rîtm di her cihî da
xweșîyê didet mirovî çi ji alîyê rêkxistina peyv, reng, deng
û... htd, ew bizavên leș li ser bingehê rîtma pê radibît, ne
xwastî rêk dêxît ne ji paldaneka hundirîne stiran bêy gotin

pêdivî bi lerizîneka dengî heye. awaz hevdû digirin, hest di
hetkirineka veșartî daye, yek ji nepenîyên vî honerî jî ev ve
șartineye, lewma (Malarmê) dibêjît:" veșartin û nezelalî di
şi'rê da giringe divêt herdem nepenîya şi'rê hebît, eve
armanca edebî ye ne bitenê tișt bête bibîranîn". (9)@
Li ser van buçûna helbesta serbest li ser çendîn têgehan
dabeș bûye;@
1‐ Derbirîn ji serborên şa'irî yên di dil û mejîyê wî da.@
2‐ Bikaranîna wêneyê jîndar û peywendîyên wî yên
hundurîn.@
3‐ Serborên kevin bêne ladan û yên nû li cihî bêne
bikaranîn.@
4‐ Ritm li ser naverokên nû pêșda biçît.@
5‐ Giringîpêdana avahîye helbestê li ser yekgirtina serborê.@
6‐ Têgeheștina keleporê ruhî û eqlî yê mirovatîyê.@
7‐ Mifa wergirtin ji serborên şi'rî yên nivêskarên cîhanî bide
st xistîn.@
Divan xalanda, helbest ji bo me çi sinûran dananît, he
rwekî çarçûva şi'rê ji babet, ritm, wêne û derbirînî. li ser vêjî
(Yusf Alxal) dibîjît;"bingehekî nû ji bo helbestê ji kelepor,
mirovatî û serborên şi'rî yên cîhanî peyda dibît û ji serborên

şa'irî û mirovî û wênê giştî ber bi bizava jîyaneka nû dest pê
diket. "li vêrê ew şi'rê di têgehê da sinûrdar naket, yan jî
giringîyê nadete regezekê bêy regezên dî wek ritm, wêne,
ziman yan babet. jiber ko şi'r ne regezên pêkhatîne, berî he
rtiștî dîtine. şa'irên nûxwaz bo wê diçin, ko şi'r nexwedî
taybetmendîyên honerî ye ger ji dîtinê dest pê neket,
ziman, ritm, wêne encamê dîtineka taybetîya tiștane. ev
dîtina taybet jî ji encamê dîtinên giştî yên tiștan peyda dibît,
peywendîyên ziman, ritm û wêney nînin, ger di berceste
kirina van peywendîyan da nebît, li vêrê dû corên dîtinê he
ne; dîtina bi hestên çavî û dîtina bi hestên dilî. dîtina yekem
ji bo tiștê ji derve u nelve u diyek wêney da nahête
guhartin, dîtina duwem; nexucihe û dîmenên xo diguhurît,
lê cewherê wê binecihe. dîtina yekem hestî ye u derveye ya
duwem dilî ye û hundirîne, ya yekem xwecihe u ya duwem
di guhartinî daye tiștî ligorî dîtina hundirîn dibînît û carek dî
așkera diket û ji nûve nûjen diket. ev wêne jî ji dîyarda așke
ra ber bi ya veșartî û ji parçeyê ber bi giştî diçît. mirov
dikarît bêjît helbesta serbest nêrîneka nûye j cîhanê,
cudaye ji wê nîrîna çavlêker, șoreșeke li ser têgehên kevin û
hewldane ji bo afrandina cîhaneka nû ya pitir serbestî xwe

têda dibînît. şi'r wênên pirsane ji bo bersivan. dîtin di şi'rê
da berî dîyardên zanistî û felsefî peyda bûye, zanînê jêderek
heye ew jî dîtine, ew dîtina yekem zarvekirin di şi'rê da kirî,
pașan ber bi zanst û felsefê çûye. eve tê wê wateyê ko şi'r
jêderê zanîna zanist û felsefê ye, jibo rastîya vê jî hizir di he
lbestê da tê veguhastin bu wêne u remzî, bo şiklê honerî,
karê honerî jî rê ya xwe nagirît bêy hizir yan helwêstek di
duzeka jîyanê da bêy felsefeka taybet girêday şa'irî bît, ji be
r vêjî rastîya fikirê şikl û cwanîya xwe didet karê honerî. he
lbesta nûdem jî ldestpêkê tiștê nû ber bi xweve dikêșît, lê
tiștê nû jî jîyê wî kurte, di nûxwazîyê da, tako peyvê jî
wateya xwe heye. (10)@

Şi'rgerî Ya Wêneyê Honerî@
wênê zêhnî yê dîtinê li gel wênê rewșnbîrîya xwedî
afrandin derdikevît. ev wêne bi dîtinên kûr li ser tiștan û
nêrînên germ û jîndar ji bo karekî şi'rî yê baș bikar tên, ger
wênê şi'rî di avahîye giştî da giringîyê bi regezên hestkirinê
bidet dê madê xam jê dirust ket. divê reoşê da hest xwedî
rolekî giringe d gehștina teyaratên xwedî bandor ji ronahîya
wênê şi'rî da. li vêrê dîyar dibît ka kîj hestê pêtir șîyanên

pêkhata wênê şi'rî heye? di lêkolîn û zanista derûnî ya nûda
derketî ye ko li gorî serjimêrîyê 85% dibêjin wênê zêhnî yê
dîtinê bihêztire û 69% dibêjin wênê zêhnî yê guhgirtinê
pașan hestên destkirinê (allems) û zewq û xemgînî bihêztire
. li vêrê em di gehîne wê encamê, ko dîtin hesteka di wênê
zêhnî yê wêney da pêtir bibizave. piranîya wênên li ba
şa'iran derdikevin giringîyê diden dema dîtinê û piranîya
şa'iran giringîyê diden hișîyarbûna hestên dîtinê li ba
xwandevanî, xeyala di wênê zêhnî da bikar tê, giringtirîn re
gezê xoșyê ye j bo bikaranîna wêney li ba şa'irî. ji ber ko
wênê zêhnî alîkareke ji bu şa'irî, ji bu lêgerîna ji lêdanên re
ngên dîtinê û wênê nivistî hișîyar diket di bê suzîyê da de
rbikevît û ber bi rûberên deqê şi'rê biçît, jiber ko di bê
suzîyê da xizîneka ne așkirakirî heye ji ber wê jî hizirkirina
navxoyî ya şi'rê bi cudahîya rêbaz û alîyan ve jî pêngava ye
keme ji bo așkirakirina vê xizînê û bi berhemdar diket, bi vî
șêwey wêne dema li gel ezmunên şa'irê rastgo hawpeyman
bît dê pêtir xwedî afrandin bît. herwekî (Bursuf) dibêjît;"
amajeyên hestkirinê di wêney da pleya sozên şa'irî sinûrdar
diket. " herwekî hatîye așkirakirin, ko hestên şa'irî gelek di
derbirîn û sozên şa'irî da tên bikaranîn û pêtir berfrheye d

avakirina honerî da. gelek caran şa'irê nûxwaz di wêneyên
şi'rî da rûdan û serhatîyên dîrukî û kevin bi wênekê nû û
xeyaleka nûve girêdidet, yan hind serhatîyên zarokînî û bîre
werîyên li ser wênekê nû di afrînît(12). ev yeke jî peyda
nabît, ger di demekî da hizirkirina hundirîn ya helbestvanî
nebît ya helbestvan li gel dijît û nexoșî û derdên xwe li gel
parve diket. ev reoşa wênê zêhnî bê dengî û binecihîye
peyda naket, her tim di livînê dayew pêwîstî bi demê heye
u diheman demê da ji dayk dibît. wênê zêhnî pêwîstî bi are
zwîeka bi bandor û xwedî berhem heye di nexoşîyanda dijît
dema tiștekî dafrînît, hizirkirina zêhnî heritm xudî dûdilyeka
hundirîne, jiber wêjî li ser helbestvanî pêwîste d aramîyê da
bît, da wêne d reoşe ke sruștî da jidayk bibît, jiber ko ne
aramî û hêrs dê bîte egera ji daykbûna wênekî șelelî yan
mirî, diser vêra wênê zêhnî pêwîstî bi balaxwedanê heye de
ma wêne di asanîya xweda baș bît, wate ev peydabûna
șîyanên zêhnî di hêza berdewam û binecihîye daye. em di
helbestên gelek helbestvanên nûdem da dibînîn, ko wênê
dîtinê vemirî ye û mirî ye herwekî (Sî, Dî, Lwîs) dibêjît;" he
lbestvanê îro pêșwazîyê lê naket, alîkarîya xeyalê li ser wî
pêwîste ji sifrê dest pê biket. " wênê zêhnî yê dîtinê

giringîyê didet vejînkirina xeyalê û wêney bi rengên paqij û
balkêș reng diket, herwekî vê yekê gelek helbestvan giring
dibînin û bi alîkarîya vê yekê helbestvan dikarît, li gel
pêkhatên navxoyî yên wêney destinîșan biket. vî wênê
dîtinê di herdemekî da dîtineka nû ji tiștan heye û li
çavkanîyên ronahîye digerît. serkeftina wênê zêhnî yê
dîtinê vdest xistî, ji egera tumarkirina sruștî di cihê bandora
şi'rî da ji ber giringî pêdana jêderên dîtinê yên gelek û ze
ngîn ji ber ko kumkirina şa'irî ji wênên dîtinê gelek pêtire ji
kumkirina hestên din, jiber vê jî wênê dîtinê helbestvan
pêtir di ji daykbûna helbestê da dibînît. ev hestkirinên
dîtinê hebûna têgeheștina babetî ye ji ber ko wan ezmûnên
xoș li gel wêney pêșkêșî bînerî diket, lêdanên cwanîyê pêtir
bandorên xwe li ser hestên bînerî diken. jiber vê jî endamê
zêhnî yê dîtinê her tim di bizavê daye u pêșwazîya wêneyên
nû diket. dîyarda helatinê li ba helbestvanî ji lîdanên wênê
zêhnî yê dîtinê dîyar dibît û helbestvan hest bi geheștina he
lbestek nû diket û ji dayk dibît. hind caran jî yekaneyên
dîtinê cilên remzî li xwe diken ji egera têgeheștina babetî di
navbera helbestvanî û bingehê wênê zêhnî da, ev nayê wê
wateyê, ko hestên din rola xwe di avakirina wêney da

nabînin, regezên bi bandor gelekn û di jêk cudane li gurî e
zmûnên helbestvanî û sruștê bandora di wê demê da û çe
nd mifa wênê helibestê jê wergirtîye, lê li dawîyê em
dixwazîn bêjîn, ko wênê zêhnî yê dîtinê di avakirina wêney
da ji hemûyan pêtir bandorê li ser helbestvanî diket. dihe
lbesta şa'irê navdarê Ferensî (Budilêr) di helbesta bi navê
(çwarçêwe) da dibêjît:@
weko çwarçêweyekî cwan lewêne bigirî,@
Sereray ewey beflçeyekî degmen kêșra bê,@
Nazanim çendê namo û dilxoșkere@
Kele sruștî mezin cuda bikirêtewe,@
Herweha xișil û kel û pelî nawmal, mîtal û zerkeft,@
Xwî legel ew cwanîye degmene deguncand;@
Hîc șitêk ew runakîye rehaye na hebesênê,@
Hemû șitê bewe deçû bwî bête çwarçêwe.@
Tenanet hendê carîș wa dezanra ke hestî tîaye@
Hemû xistê deyewê xoșî biwê;@
Rutîye șehwet amêzekey nuqim dekirde@
Nêw maç û mûçî etles, eteg û memiklex,@
Le ser xo ya bepirr taw, lehemû çûleyekyewe@
Mîhrebanî mindalaney entîkeș beriz debuwewe. (13)@

Budilêr weke divê helbestê da dîyar kirî, ko bi xeyaleka
kwîr û dûr xwe berdaye dinava sruştê mezin da û li wêne
yên cwan digerît. herwekî resamek zêrevanîya cwanîya
sruştî diket û li jêr ronahîya xwezayî ya tîrojkên rojê bejin û
bala evîndara xwe rengîn biket û weke tablûyekî șêwekarî
çarçûve biket û dinava çar dîwarên malê da û her tim û he
rdem li berçavên şa'irî bimînît, Bodilêr di xeyala xweda li jêr
ronahîyeka destkird jî etmusfêrek rumansî wênekirîye, he
rwekî resamê Ferensî (Edgar Dêga), çawan livîn û rengê se
makerên balê dinava çar dîwaran da wêne diket û tablûyekî
cwan ji dayk dibît, wesan Bodilêrê şa'ir jî xwastîye b peyvan
û bi xeyala xwe wênê evîndara bi livîn û semakirin û rûtî û
hemerengîyê wêne biket. bi vî șêwey mirov dikarît bêjît;
wêneyê şi'rî pêdivî șarezayî û ezmûneka roșnbîrî û honerîye
da ji darêtina vî wêney peyva tevlihev neket, çawan resame
k rengan tevlihev neket, da bișêt tablûyekî cwan ji wênên
honerî pêk bînît(14). dema em behsê wêney honerî diher
karekî afrandinê da dikeyn, gereke mirov bigehîte wê bawe
rîyê, ko hind wêne hebû ne berî dîyarda wênê honerî. ev
wêne jî demekî dirêj girêday qonaxên jîyana mirovî bû. he
rwekî demlidestîya cwanîyê dikarê mirovî da berî honerî de

rketî, dema em li edebîyat û honerî dinêrîn herdû bi alavên
afrandineka rasteqîne rewșen dibin. nek di rê ya demlde
stîyê da, belko di rwșnbîrîya berî dîrukê da, dinêrînên
cwanîyê da, zanistî, yan jî hizira rast ya gotinê, nikarît xe
batên xirafata qebûl biket. di cudahîya mirovên kevin yên
xirafî û nemeeqûl û nezanistî da, diheman demê da honer
singê xo vediket ji bo efsane u xirafatên sade li ser gerdunê,
mînakê vê yekê jî diher reng û wêneyekî da wateyeka taybe
t heye. rengê sor jibo stêrekê yan kewkebekê di hizira
mirovê kevin da xwîne, șer û nexoșî yedinava civakê da, he
rweha helbestvanên rojhelatî soratîya lêvên evîndara xwe b
cwanîyê li qelem diden. ev hemû wêneyên biçûkin, ko
peywendîya dinavbera xwezayî û civakê da pêktînin. herwe
ha hevrikîya dinavbera civak û xwezayê da bo hemû dîruka
kevin ya mirovatîyê vedigerît. lê kar û berhem dinavbera
herdû alîyanda navberin. li vêrê mirov dikarît wênê honerî li
ser hizir, made û kirîyarê: dîyarda wêney bi wesfê ruxsar,
binîyat û hestkirinê dabeș biket.@

Dîyarda Wênê Madî Di Wênê Şi'rî Da, Bi Wateya Ji Kirîyarê
Bo Peyvê.

Ev hewlên, jibo xandina helbestekê yan rengên helbestê
di tablûyda tên kirin , vê peywendîya hawbeș weke dîyarde
ka roșnbîrî binav diken, tiștê hawbeșê herdû alîyan bihevra
girêdidet wêneye. çi wênê helbestê yê honerî bît, çi jî wênê
rengên tablûy bin. cwanîya her karekî honerî bandora xwe li
ser hestên bînerî diket, dibîte rêyek, ko helbest û tablo bihe
vra hevdîtinê pêk bînin, xoșî û hestkirina bicwanîya helbe
steka lêkday ji wêne û peyvên cwan di boşayîya rengên
jîndardaye. ev renge jî diboșayeka xeyalîda di helbestê da
tên bikaranîn û xandevanî dibete cîhaneka dûr û bișewq.
dema mirov li rojhelata navîn li vê dîyardê binêrît, dê jibo
me așkera bît, ko piranîya rêbazu dîmenên șêwekarî ji he
mbêza șêwekarîya Ewrupî ya nû ji dayk bûne, bitaybet li de
stpêka sedsala bîstan. Ew jî pêtir di dû xandingehên honerî
da xweya dibît, xandingeha șeșpalo (tekeîbî), lijêr bandora
Pîkaswî û Birak, xandingeha din (tecrîd) lijêr bandora
Kandinskî û Mîrwî, ev jî weke hevjîyana dinavbera mutîf û
tecrîdî da, lê dîsan li ser gelek șêwan dihête binaf kirin he
rwekî di dawîya sedsala nuzdanda (Murîs Dîbîs dibêjît:"
wêne d bingehê xwe da rûbereke ji renga hatîye dapoșîn, li
ser bingehekî dîyarkirî rêkxistî ye"(14).

lapereke ji bo

rizgarbûn ji hêrșên nûdemîyê li ser tecrîdê. ev dîyarda
nivêsîna parçekî helbestê yan her berhemekî din, bireng û
wêne bê afrandin ne dîyardeka nûye, dnivêsnên herêmî yên
kevinda, bitaybetî di cîhana îslamîda, ev jî dîyare di karên
honermendekî weke (Wasgî) datê xweyakirin, yan karên
(Behzadî), yan jî dikarên (Şerefxanê Betlîsî) da, nivêsîyên
(muqamat Alhrîrî) xweya diken, herweha di ragehandina
îroda bitaybet șêwê reș û sipî yan kovar û ropelên rengîn bi
tabloyên nûdem xemlandîne, bi șêwên cuda wêne û peyv
bihevra girêdane. ev jî dwê bawerêdane ko ne alîyek
bandora xweli ser yê din biket, lê jibo balkêșîya bînerî û xwe
ndevanî dema tablûyekî honerî li gel nivêsekê bihevra
dibînin û hest bi xoșîyê diken. herwekî di mînakên
mînatoran da dîyare:

Jêder û perawêz
@

@paŠí“åà@óaŠ†@L‹¨a@ði‹ÉÜa@‹É“Üa@†aìŠ@‡åÈ@‹É“Üa@ãíéÑà@Z×@ þÈ@|mbÐ@Š@ ínØ†@MQ
@

NRPPU@ZÖ“à†@Ll‹ÉÜa@lbnÙÜa@†b¥a

Š‡—¾a@Ñä@L‹¨a@ði‹ÉÜa@‹É“Üa@†aìŠ@‡åÈ@‹É“Üa@ãíéÑà@Z×þÈ@|mbÐ@ŠínØ†@MR
@Ú
@ îa†@ˆ@ŽôîŠ@ í@LôŽ@ ïÔŒý@ß@QYSP@ýb@ß@Z
@ c@‡ïÉ@‡¼c@ðÝ@È@ñì@ôŽ Äbä@Zïäì†ó÷@MS
@ێŠ@ a‡Äbä@ð@ Øò@ ‹Èb’@óØò@ì@ìó@ î@ð@ m‹ Šò@ì@ð@ ÕïåïÐ@b@Øó@äbna†@ˆ@ïäì†ó@÷@ðŽ Äbä@Lóî
@ ìíi

@ôŽ äbéïu@l@ðiòŠ
@ ó@ È@a‹Éï ’@æŽî‹Èb’@çaì@ˆ@óØ@óî@Lç‹Ùbä@ôŽ  m@çbnïi@ýb†ó@ 
@

@Nç‹Ùbäóî
@ a†

@@ Šò‡Žîˆ@çbàó@è@Z×þÈ@|mbÐ@ŠínØ†@N@MT
@@

5- Vanessa PottsÖ Monet, Einfürung von Dr. Claire O´ Mahony,
1

Köln,2004,S. 24

@âïèa‹ig@au@Zó@ Éua‹à@LÞïÝ‚@ñ‹ƒÐ@Zó@ »‹m@Lsî‡¨a@ðiŠìýa@æÑÜa@Z‘
@ ìbi@çýe@MV
@@RY™@LQYYP@L†a‡Íi@Lçíàd¾a@Ša†@Lau
7- Maler: Leben, Werk und ihre Zeit. Heft. 12. Klarke- Johanson,
Hamburg. 2000. S. 366

@ÒÔí¾a@óÝª@LðÕÝnÜaì@òöa‹ÕÜa@pbïÜb»@ì@™í—åÜa@ò‹vè @Zð í¾a@ÞïÝ‚@ŠínØ†@MX
RPPV@ðäbrÜa@çíäbØ@LTQW@†‡ÉÜa@LÖ“à‡i@l‹ÉÜa@lbnÙÜa@†b¥a@æÈ@Mði†ýa
NŠò‡Žîˆ@çbàóè @MY
@NÀ
@ bÕrÜa@Êáa@paŠí“åà@Lμèb’@oÉÝ @N†@[ó@»‹m@Z‹@ –bÉ¾a@ðäbjýa@l†ÿa@MQP
QYV@™@L@RPPS@LÄíic
UU™@LQYYU@LÖ“à†@óÐbÕrÜa@òŠaŒì@L‡î‡u@‹É’@À@óº‡Ô@ßí–c@ZðávÝÜa@ŒaŒ‹Üa@óÝïjä@MQQ
@ñ
@ b Œò@†@Lýó@@à@†ó@ ¼ó@÷@Z‹Žï Šò@ì@Lñ†ŠíØ@ó@i@ @ðäò@‹@ Ð@ñ‹Éï’@Lóq
@ a@‹‚@ðÜí @Z‹ŽïÜ†íi@MQR
USß@RPPQ@LÜìó@è@L‘aŠbî@ñòìa‹Øìþ
@
i@ì@tbš
VT™@LQYYU@LÖ“à†@óÐbÕrÜa@òŠaŒì@L‡î‡u@‹É’@À@óº‡Ô@ß í–c@ZðávÝÜa@ŒaŒ‹Üa@óÝïjä@MQS
@Ýa@Lóqa‡¨a@‡Éi@bàì@óqa‡¨a@LóïÝïÙ“nÜa@çíåÑÜa@À@Ïa‹ÑÜa@ZÍÜbjÈ@ñ–@MQT
@@VT™@LRPPW@Lò‹èbÕÜa@LóÐbÕrÝÜ@ðÝÈýa
@@

