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و ئکــوادۆر و  ره وروپــادا، بــه کــانی ئــه ی ســنووره وه ره  ده لــه) هینــری میــشۆ( و  ئــه
   لـه و باشتر بـوو کـه بۆ ئه. ردا بوو فه  سه  له شهمی رازیل،  هیند، چین و ژاپۆن، هه به

  . وه  الوالو بشارته یفل به زی ئه نی گومه  دیمه   وه یه که باکۆنی ماه
  شـتایی کـه  وتکـی ده لژیکا، لـه  به  شاری نامور له  له1899هنری میشۆ سای 

  ، لـه"خـش ریـدا ده سـه وخۆ بـه کی راسته قۆیه ک چه وه/.../ تووند و زاڵ"ماڵ  بای شه
    لـه نـده رچـه و هـه ئـه.  پاریس کۆچی دوایی کـرد   له یش1984 سای  ، له دایک بووه

چـی  نـد چـاک بـوو کـه رمـه ر و هونـه ک نووسه نسادا وه ره  فه شکی زۆری ژیانی له به
. کـرد  هـۆگریی نـه سـتی بـه  رۆژئاواشدا هـه نسی و بگره ره ڵ کولتووری فه گه رگیز له هه
ــ ــۆره هب ــه مج ــه  ناوبانگ ــه ده  ئ ــه بیی ــه  م ــه زن ــه ک وه ی، وه ک ــه رچ ــک ل ــامی  رخان  ئاک

 .وت رکـه دا، ده1933  ، لـه" ئاسـیادا ربارـک لـه به/ک یه شتنامه  گه لکدا به گه ئاراسته
Un Barbare en Asiشوه لهده  ککی باوه سته ر  ":  
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نـگ  رهـه ی فه  گوره تدا به ڕه  بنه له" ربار به/ "barbaros  وه ی گرکییه" ربارۆس به/
   بـوو کـه و مرۆڤانـه سـتییان لـه بـه نتیکدا مه  رۆژگاری ئه ، له هاتووه" ی   وشهbarbar له

" ر بـوو ده یـشتن بـه  تگه کان له  بۆ  گرکییه زمانک که " بوون و به گرکی یان رۆمانی نه
 ونـاکردنی    میـشۆ  خـۆی لـه  کـهکاتـک. یاند گه ی ده" بم بمه"کرد، مانای  یان ده قسه
گـت،  ده" ربـار بـه"و   وروپی،  رۆی بگانـه  ئه ک له ندییه تمه  تایبه کی ئاسیادا به خه

ڵ  گـه نـدیی لـه یـوه ۆرمی پـهفـشـنی   چـه ری قـووی  رۆژئـاوایی لـه سـپنه  و هونای خۆچـ
رکی دوور  وروپا کشوه ا  ئه ئاسیاد  له لره.  ژر پرسیار خاته دا ده وه ره تکه جیھانکی ره

 کولتـووردا بـه   لـه م و کوڕییـه کـه"و   کتومت ئه میشه ردا  هه  چاوی نووسه له. ن یه گه ده
  دا  بۆتــه"رباریــانی بــه" الی   لــه دا کــه خــۆی نیــشانده"  ردکــراو شــوازی ژیــانکی بگــه

   لـه دا کـه انی دیکـهڕکـی جیھـ   شـه و  لـه پـشبینیکردنی لـه ئه. ی دوایی وه ڕۆکی ئه نوه
و   رووخــساری ئــه کــی بــاکووریی لــه ک خولیایــه گیرســ، کتومــت وه ــده وروپــادا هــه ئــه

  :ران  گوبیستی بوون  خودی خۆی و خونه  که-کا ی ده  شرۆڤه  وه له مرۆڤگه
  

  ڕکی تر رووبدا؟  تۆ بی شه
  .منن خۆتان راب  خۆ له کان، به وروپییه  خۆتان رابمنن، ئه  خۆ له به
  ، راکانییه ربه مووی به هه.  همنی  له  رووخسارتاندا هیچ شتک لوانژ نییه له
  کانی ئاشتی ت نیازه نانه ته.  یل، چاوبرسییه مه

  . یه ی هه نگانه بر و زه  شوازکی زه ئوه
  

 
 
، ئومـدی  وه ه1920ر دوای  کـسه ، یـه و رۆژگاره رانی ئه  نووسه لک له ک گه و وه ئه

  کی نـوێ بـه نگینییه  و زه ش وزه  ده وه ته  رۆژهه ک له رییه  کاریگه خواست  که  ده وه هب
مریکـی  وروپـا و ئـه و کولتووری ئه  کن ئه له. خش ر و ژیانی هزرینی رۆژئاوا ببه هونه
 ئاسـیادا  و  لـه  ئـه ی کـه خـشه  ژیان به هزه نیی سه  ره و زده ڵ ئه گه راوردکردن له  به به

  :بینرێ ک ده تاییه ک کاولکاریی و به یشت،  وه پیگه
  
    مان شته کاندا هه وروپی و هیندییه  نوان ئه له
  . وای پیانۆیه ک جیاوازی نوان پشوو و دوا نه وه
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  . ی کارایه که وه سانه  و چن، حه  ئاوته میشه کان هه هیندیویسته
  :کی تر  مانایه ، یان به ی پیاوی سپی هیچه وه سانه حه
   ناقس X. ه
  

  ی رۆژئاوایی  فه لسه می فه سیسته
  . یه ڵ و ژیانی کورتکراوه چه ر که سه
   بکا و شه کا پرچ گه تی واده ی رۆژهه فه لسه فه

 . وه کاته ژیان درژ ده

 
  
ی بـۆ  کـه ره فـه  سـه کـی دیـاریکراو کـه یـه ن پاره  خاوه  کاتک میشۆ،  بووه مجۆره به 
ی  کـه و رووه ره ری بـه نسای جھ و سه ره دا فه1931 پاییزی  ژک لهر کرد، رۆ یسه مه
  و لـه ئـه. بـ ت هـه  شارسـتانییه بـوو لـه  نـه وه گرت، بـۆ ئـه وی هه ودیوی گۆی زه ئه
و   ئـه وه وانـه  پچـه کـوو بـه بـه. چـوو نیایی نـه  دوای ژیانی سروشتی و ته تدا به ڕه بنه
بـوو، "  لکووتـه کـه"ی  مین وـستگه که یه. رنجی راکشا ا سهی ئاسی له کگه  خه ریا له زه

  لـ ئمـه!  یـه فـشه. ناسـم خت زیاتر ده  بیست پایته من له: "کا ستپده  ده وه  به که کتبه
  ." ردوونه سترین شاری گه لکووته، پ مه که!  یه مان هه لکووته که

 بـوای  نـدی بـه یـوه ت پـه ۆژهـهو ر لی رووه  بۆ تکقژانی مرۆڤگه شقه و ئه  ئه نگه ره 
ربینکـی  ک ده  وه وه کرێ ئـه مۆ ده ئه. ک نرخکی کارا یی وه ر فره سه ب  له میشۆ  هه

ری توانینکـی  و زیـاتر نونـه  بـۆ ئـه  ییـه و فـره م ئـه  ببینـرێ، بـه ه سیاسی بووده
رنـاتیڤی  لتـه نـدان ئـه  پنـاو چـه ک لـه یـه وه  مانـه ک جـۆره ڕ مـرۆڤ وه مه  له یهف لسه فه

کتــر  ی خۆمــان و یــه شــک ناســنامه  بــه  ئمــه کــه. یانــد گــه تــی بکۆتــایی ده بوونایــه
   لــه ش ئاکامکــه مــه ، ئــه وه نووســینه ککــی تــر ده ی یــه  زیــاتر ناســنامه وه نووســینه ده

کـی  یـه  راستیدا هـیچ راسـتینه له. کتردا ڵ یه گه یی له یماننامه بژاردنکی په ی هه پرۆسه
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 خودی  کوو ئمه ، به یه  هه یی ئمه  راستینه  که  گۆڕدا نییه  له وه ر ئه سه کی له ه چه ره
  کـک لـه ر یـه دواجـار هـه.  ببین  که وه  خۆمان ل دوور خستۆته ین که وانه  ئهوخۆمان 
ی خــۆی ببینــرێ،   و منــه ڕوانکــراو لــه یــامکی چــاوه ک پــه کــرێ وه کــانی تــر ده مرۆڤــه
ک  یـه خـشه  نـه شـنه  چـه  پکڤـه ئمـه.  وه سـدرته کـانیش ده سه که ی نوان  تاکهسنوور

  وه رچـی زۆرتـر بـین ئـه ش هـه  و ئمـه وه کـشینه کـانی ژیـان ده  جودایه هایه ر به سه له
کـه،   کـورتی داسـتانخوانییه کـان، بـه کارییـه ب،  ورده  جوانتر ده که شوازی نووسینه

   کـه یـه خـشه و نه موو شتک دوای ئه  هه ر له  بوای خودی  میشۆ به به.  خشه  نه بته ده
نــاو هیندســتان، چــین و دواجــاریش   بــه وــوه  کــرد لــه و کاتــک  خــۆی بــۆ ئامــاده ئــه

ی   گـشت شـوه ، لـه"قامـدا ر شـه سـه لـه) مـرۆڤ(پیـاو "واتا . ری کرد فه  سه ماالیسیاوه
 بـۆ وتکـی تـر  وه  وتکـه ویـش لـه  و ئـهو دگیر  بوون  به ک، که یامی نر و میه په
  لـه"  ئاسـیادا رـک لـه ربـه به  " ک بۆ چاپکی نوێ له کییه  پشه و له ئه.  دوایان وته که

  : وه نووسته  ده مجۆره دا به و مرۆڤه ڵ ئه گه ی له دا دیمانه1967
  

   زۆر ی که وه وێ، ب ئه نگاوم نا له  هه1931کاتک من 
  . وه قامدا دۆزییه  شه م له که وهپیا/.../ بزانم
   ناو من، و کلۆری خسته و منی گرت، ئه ئه

  گرم،  و ده من ئه. بینم و ده نیا ئه من ته
  وم، بوام کرد که و ده  دوای ئه من به
  و و تی ئه  تایبه ودا بوون، به ڵ ئه گه  له  به
  ی و پیاوه نی و ئه ژه  نای ده ی که و پیاوه ئه
  کا و  ما ده  سه ی که و پیاوه کا، ئه کدا یاری ده  شانۆیه  له که
   یه بت هه  پویستم پ هه جوون، من گشت شتک که شی ده له

  . جۆرک یان به... م ی تبگه وه بۆ ئه
  

  
  

ت بـۆ میـشۆش  نانـه ست تـه ر ده به لکی بکۆتایی و له ی بوونگه  شوه یشتن له تگه
  ی کـه زنانـه  مـه و ئایینـه ر ئـه رانبه  به له. ی پۆشی ی رامانکی ئایینیانه که امگیرییهک ئه
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 چـۆن بـای  تـی کـه  بیریـه مـرۆ لـه(سیحی   ئایینی مه-  یه ک هه  خوایه  تاکه بوایان به
ر  سـه ق،  بـه ر و دـه مگـه کی سـته ک باوکی بایه ،  وه"سارد و زاڵ"ماڵ جارکیان   شه

  و لـه  ئـه–، ئیـسالم  کـه ،  ئایینی جووله...)یکرد لژیکا هه  به ر له نووسهتی  زاڕۆکایه
بـاری  ی لـه مینـه  زه کـی دووردا، بـۆ نموونـه  ئاسـیایه  لـه کی روحییانـه وایه  و ههش هک

ک  روه کـانی تـریش، هـه کـانی خۆیـدا بوایـه  ناو ربـازه   له تکاری هیندۆیزم که خزمه
  . باشتر دانا  به ووه گرت وه خۆیه لکی به خواگه

  کـانی میـشۆ، لـه رییـه  هونـه  کـاره ک لـه ی خه  تکقژان و ئاپۆڕه و ژیانه پاشان ئه
 Les .وه نگیدایه  دروستیکردن، ره وه  ه1950  و له  ئه که" " کانی  شیان هکاریه وه پشه

encres de Chine”بی چینی ره که  مه به :   

@@
Encre de Chine sur papier d'Indochine, vers 1958,  

37,5 x 47,5 cm@@
@@

شـنی   چـه ی لـه شنی مرۆڤ ، نیـوه  چه یان بریتین له   نیوه  که ریانه  هونه و کاره ئه
ی  نـدان ونـه ڵ چـه گـه ـی لـه  کۆمـه کـی بـه  هاوڕیاتییـه کان، له  جووه  وناندنه هه
کـشن  زنن، ناسک و باریک ده ده بن، هه کتر ده وی یه ی لکنزیکدا  تکه یاییانه خه

  تکشه ماکردوو، خه  سه بییه که ره  مه و هه مان کاتدا ئه  هه له. چژن  تکده یان گرژانه
ــه ــه لکپچاوان ــان م ــه ره  ی ــه ک ــه ب ــژاو و پارچ ــه  پ ــه  ده  لکترازاوان ــوانن ب ــه ره ت و  و ئ

 بیست ساڵ  ر له دا  به"قام  شه پیاوک له" چۆن  ن که ری بکه  رنیشانده کانه وه بیرکردنه
یـدا  ی شت و شـه که ش و موسیککه ی له  زمان، جوه وی به  ئه وه ره فه م سه  ده پشتر به

  .کرد
  

کانی ئاسیایی  ی  میشۆ خهاڕ ه ب  بکرن که  پناسه  جودایانه و شوازه ی ئه وه بۆ ئه
. کانی رۆژئاوایی جیاوازن وه ته  نه شکیشیان له کتردا  جیاوازن، به ڵ یه گه شکیان له به

ڤـین،  ئـایین، ئـه:  ی مرۆڤانه ڵ ریزک   ئافراندنی راشکاوانه گه ندی له یوه  په میشۆ له
بـژارد  ی هـه وه کشی، تاالرسازی، فیلم، ئه ب، ونه ده شانۆ، نووسین، ئاخاوتن، ئه

ی  وه  میـشۆ، بـۆ نموونـه، ئـه مجـۆره بـه.  وه دا بکـشته"قام  شه پیاوک له"ی   ونه که
. کی چینی  بکـا بـۆ جیھـان تی ونای جیھانبینیه رایه ر نونه ی هونه  ئاماژه نیشاندا که

  شـنه چـهو  کـی لـه  کۆمـه ردا بـه  هونـه   لـه  کـه دایـه وه  لـه و تواناییـه و له وناکردنی ئه
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  یـه و ئاراسته و ئه ره کان به کوو تر هزره ن، وه یه  رابگه و بوون ئامزییه دا ئه هلکشییه
  . وه کان چبکاته کانی بۆ بزوان و هه تا بکرێ ونه  چۆن خودی میشۆ هه بۆن که

   
کـان  ی شـته جوـه.  وه کـشته نـی سروشـتی ده کـاری چینـی دیمـه دا شـوه  کاکـه له
کـانی  کرێ بین، هکارییه کوو ده کانیان، به وییه ه ک قوڕسی و قه درن، نه هنیشاند
کـی  تییـه ک بـۆ چییـه تیـه  چییـه  کـه یـه و توانـسته نـی ئـه ک خاوه چینییه. درن نیشانده
  بریانــه کــی جــه ڵ ماتمــاتیکی یــان لزانییــه گــه  شــوازک لــه شــتک بــه(کــراو  پناســه

  . هو پوختبکاته) }برا لجه ئه{
  
   بـۆ شـتهوان ئـهو بوادارانـی ئـایینی هینـدیویزم  و رـزی  ش ئـه مـان شـوه  هه به
بـایی  ک ناتـه روه ن، هـه تـی خۆیـان بکـه تـی کـاراکتری تایبـه رایـه کان،  نونه پیرۆزه

  : ن یه گه کان راده مریکییه تی الی ئه ڵ الوازی روحیانه گه وانی له ئه
  

  کا ست ده و هه ، ئه ک ئاینداره هیندییه
  .موو شتک  هه  به نده پابه
  .مک شت  که ندن به کان پابه مریکییه شدا ئه وه ڵ ئه گه له
  . لک زۆره ش گه مه  ئه نده رچه هه
   

 پـی   کـه وه کاتـه  ده سـته رجـه کـان بـه ی هیندیویسته  میشۆ ژیانی ئایینیانه ته به هه
 بــ   بــوونی  رۆژئاواییــه  لــه دار تــرهنگینتــر و واتــا تــدا  بوونیــان زه ڕه  بنــه  لــه وایــه
کـانی  ربین یان ئاکامگیرییه  بک ده و که ندێ جار ئه ر چۆنک بت هه هه. کان ئایینه
 مانگـا   ونانـدنی  بـۆ نموونـه لـه–بـوو  ی هـه جاڕانـه نگکی گاتـه  ده کرد شوه  ده راژه
  : دا ده لکووته  که کان له رسته په

  
  وێ ست، ل مانگا نایه یمانیان به کتییدا په  یه دا لهڵ مانگا گه وان له ئه
  ردووک   هه وانه ئه: یموون مانگا و مه. وان بزان ر ئه سه له

  موو شونکی  هه ل له مانگاگه. کان  پیرۆزه ه ناو ئاژه ن له السارترین ئاژه
  ر سه ه درژاییان ب ڕۆن، به کاندا ده قامه  شه وان له ئه.  یه دا هه لکووته که

ی  که ر چاوی جگره به گرن، له  ده وه  پشه  چوونه  له  رگه بن که رتده کاندا په شۆسته
  ن، که پادشا پیسایی ده

ر دوا  ســه ن، لــه کــه بــایی ده ی کـاره یــژه  پــه  لــه شـه ڕه ، هــه وه پــشکننه کــان ده دوکانـه
  ون، که لک پاڵ ده کانی خه پلیکانه
 مانگـا لرفـی  وه  دنیاییـه  بـه وه  ئـه بـار بووایـه  لـهک بۆ خـواردن ر هیندۆیسته گه ئه

  .کرد ده
  



 91

  
  

بـوو   نـه وه سـتی ئـه بـه جـاڕیی مـه ستی برد بۆ شـوازی گاتـه  ده  گشتی که میشۆ به
و  و نـامۆ بـوون لـه  بـۆ ئـه ی کـه و شـتانه ر ئـه سـه سـتراو لـه بـه ی هـه  ونـه قانـه ده
  . ێردانی کردن دابژ  سه ی که گایانه ۆمهک

: کـرد تـی ژاپـۆنی ده یـری شارسـتانیه  سـه گرانـه خنـه  چاوکی ره و به تی ئه  تایبه به
  ی لــه کــه مامکــه  پــشت ده ی خــۆی، لــه کــه  دوورگــه  لــه  زیندانــه تــک کــه میللــه"

ی و  کـه ربـازه  تیپـی سـه ی، لـه کـه  دیـسپلینه ی، لـه کـه  پۆلیـسه ی، لـه کـه وتنامه رککه
   لـه ی  کـه کییانـه و پـشه ر له  ده م به به."  ند کردووه ۆی بهی،  خ ندی پۆلیسکه ریزبه
ــه هــه ــدا ل کی نوــه " ر چــاپ ــه ب ــه رب ــه دا، نووســیویه" ئاســیا رــک ل ــه تــی، ک ــدا   ل و
وــستی  ڵ هــه گــه راوردکــرن لــه  بــه م  بــه ، بــه خنــه ر ره  بــه خاتــه کــی ده یــه شــتنامه گــه

و دژی کولتـووری ئاسـیایی  ی ئه خنه وڕسایی رهوروپادا،  قو  دژی ئه و له ی ئه بزانه
  . سووکتر بوو

  دا کـه  نـه نـه و وتـه کانی ئـه  سیاسییه وامه رده  به میشۆ هیچ گرنگی به گۆڕانکارییه
ک  ی وه و راسـتییه دا ئـه1967ی سـای  که کییه  پشه و له ئه. کردن هادری تیاد فه و سه ئه

  وه  ئـه و پـی وابـوو کـه هاوکاتیش ئه.  کرد ناسهخی پ  کوری و ببایه ک له یه نیشانه
ر  رانبه  به  ئاسیا له ی که وه ر ئه سه و له کانی ئه رمه  گه  خۆزگه وتکی سروشتی بوو له ره
 کـاتی  ر لـه   هـه نـده رچـه پاشـان هـه. دیی رمه ی سه وانه کی پچه یه  ونه وروپادا بته ئه

ریـی   ژـر کاریگـه  له  تبگات که وه دا ناچار بوو له گایانه و کۆمه و له جنشینبوونی ئه
ی  کـه وه لـ نووسـینه وه. ردا هـات سـه کی زۆریان به کولتووری رۆژئاواییدا گۆڕانکارییه

  وه دانــه  چاپــه کــانی لــه  زۆره راوــزه نــدک  پــه  هــه کــردن لــه  دراوتــه و کــرد بــه وای لــه
بـ  ربـار بـوو و ده دا مـرۆ بـه لـره: "ی خـۆی هک نه سه  ره تییه سایه  که کانیدا ببته نویه

  ."ریی ربه  به مرۆش بته
ک بـوو  وروپییـه و ئـه ئه: یان راستر بژین. وروپیش بوو  ئه  ئاسیایی و نه میشۆ نه

کرد  ستیده ش هه  زۆر شوه ری کرد و به فه نیو ئاسیادا سه دا به نه و کاته ی ئه  ماوه  له که
  .  وێ کانی ئه ڵ مرۆڤه گه   له یه تی هه  خزمایه که

 بـۆ  وه یـه کـه یانـهوروپی  ئه  نیگایه و به هاوکاتیش ئهbarbaک  یه ربار و بگانه به. /
 کـردن و   نـوان پناسـه  وی لـه گـۆزه. کانـدا تییـه  رۆژهه گایه  کۆمه له  جیھان بووبه

ی   و جوه و جمه ی ئه نهکرێ و ، ده وه نته ته ی ده که شتنامه رتاپای گه یدا سه که نامۆییه
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 نـو کولتـووری   له خشانه  به  شوه و پرنسیپه  خودی میشۆ به  که وه  بکشته پۆنه شه
    بـه ره نجه و خه  سووڕخواردوو، ئه شتییه و که  پچاو پچ، ئه و بنمیچه  ئه–ماالیسیادا 

. یـدایان بـوو پۆوین شـه ی ئاگر شه ک کپه ی وه که رگه  به ی که ناودرکراوانه" یران قه"
ی  ڕێ روانگـه ، لناگـه وه ناسـرنه  ده وه کانییـه وامـه رده  بـه  بزوانـه پـۆڵ بـه ک شه روه هه

 راسـتییدا  لـه.   سی کۆتایی پیبت  به که مه رهه کتی به  واتای یه که درزبردووی داستانه
ــه" ــه ب ــک ل ــیا ربار ــه" ئاس ــاخکی زوو ل ــژی دا قۆن کی دوور و درــان ــه ژی ر و   نووس

  . وه هۆنته  ده  دوای خودی خۆی و مرۆڤی دیکه ڕان به  گه ند له رمه هونه
  

-----------------------  
 ئینــستۆتتی   و لــه  دایکبـووه  لــه1967 ســای  ماریـا وینــسترۆم وۆرنــ، لـه)  #(

 ب  ده  زانـستی ئـه  دۆکتـۆرای لـه2003 زانستگای ئۆپساال، سای  بیی، له ده زانستی ئه
ر زمانی هینری  سه ، له"رگانی جیھان وه"ناوی  ی به که تی دۆکتۆرایه ، بابه رگرتووه وه

کــانی   زۆر گۆڤــار و رۆژنامــه ش ماریـا وینــسترۆم لــه مــه وــای ئــه.  میـشۆ نووســییوه
نی   شایه نگه ره.  وه کاته ب بوده ده ر شیعر و ئه سه یی له خنه تی ره سودیدا وتار و بابه

ــ ــ ک ــن ب ــه هوت ــسترۆم نووســینکی ل ــا وین ــن  ســه  ماری ســکاندیناڤیا "ر کۆشــیعری م
  رگـاوه م لـ وه م وتـاره  ئـه ی کـه و گۆڤاره نووسیبوو و له" بخوور کی تر له یه دوورگه

ش،  م وتـاره ئـه.  ش بـوو ئاشـنای ماریـا بـووم و وتـاره ر دوای ئـه ، هه وه بالویکردۆته
  .  رمگاوه داری خۆی وه ئاگا به"  پۆڵ بۆ بزوان وینی شه ئه"

  
  رگانـی لـه م وه که  سودی یه دا،  به" ئاسیا رک له ربه به"هینری میشۆ، ! تبینی

.  وه دا بوکراوتــه1985  ی لــه کــه  نویــه  و دواجــاریش چاپــه  چــاپکراوه1948ســای 
  جیھـانبینی و شـوازی میـشۆ، تـن بـه  تایبـه کانی میشۆ، کـه  تابلۆیه رنجه ی سه جگه
نـسی، ژیـل  ره وشـتووی فـهسـوفی خۆک یلـه ی فه فییانه لسه ی نووسینکی فه  مایه بوونه
   )رگ بینی وهت. (دۆلوز
  

ــاره ــای 3:  ، ژم ــاری  " Karavan.  1999، س  Vågens kärlek till، گۆڤ
rörelse" رچاوه سه :  

@@

@@

@@

 ماریـا ر، ک نووسـه ی خـۆمن، نـه بـژارده  هـه کـانی میـشۆ، کـه  تابلۆیه شک له به
  :وینسترۆم

@@
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@@
@@

@@@
@@@@@@@@@@@Sans titre,  

@@@@@@@@@@@@@@@@technique mixte sur papier,  
@@@@@@@@@@@@@@@@@31 x 24 cm@@

@@
@@@@@@@@Sans titre,  

@@@@@@@@@@@@@technique mixte sur papier,  
@@@@@@@@@@@@@@@33 x 25 cm@@

@@
                           Post-meskalin, 1969 

                             Krita på papper 32x23 cm@@


