
تلك  الكرياميكا،  لتقاليد  الحضارات  بني  لقاء  يعرض  القدس"  اإلزنيق  "من  املعرض 

الفخار  بعادة  االثنتني  وعالقة  القدسية،  األرمينية  التقاليد  وتلك  الرتكية  التقاليد 

الصينية. ومع أن كّل منهام متثل الزمان واملكان الذي منت فيه، لكن هذه العادات 

وغني. أسلويّب  بشكل  وموصوفة  النبات،  عامل  من  املُستوحاة  بالزخارف  ترتكز 

إن مصادر الفخار الرتيك هو بالد فارس وسوريا. منذ املئة ال-١٥ وحتى املئة ال-١٨ 

تقع يف غرب  التي  وكوتوهايا  االزنيق  املدن  وممّيزة يف  فّخار جديدة  عادة  تطّورت 

االشكال  أسلوب  مع  الرتكية  اإلسالمية  الفنون  تدمج  العادة  هذه  االناضول.  مرتفع 

الصينية  الكرياميكا  مع  اللقاء  ان  الصينية.  الكرياميكا  وفنون  الفارسية  االيضاحية 

واكتشاف  العثامنيني  السالطني  لساحة  الصينية  الكرياميكا  أدوات  استرياد  بعد  بدأ 

الفخار.  من  الجديدة  العادة  بهذه  له عالقة  الذي  املحيل  الفخار 

عندما  ال-١٦،  املئة  وسط  يف  نضوجها  لقّمة  وكوتوهايا  إزنيق  فخار  تقاليد  وصلت 

ألوان  قوس  وهو  القرن،  بداية  ميّز  والذي  األلوان،  قامئة  اىل  أبيض  االزرق-  أضيف 

"أحمر  يدعى  الذي  األحمر  اللون  والحقا  زيتي،  أخرض  ليليك،  توركيز،  منعش: 

التي  االسالمية،  األنيقة  والزخارف  الصينية  النامذج  فان  ذلك،  اىل  إضافة  اإلزنيق". 

أشجار  الرتيك:  النبايت  العامل  من  طبيعية  نباتية  بزخارف  تبّدلت  العربسكة،  بينها  من 

الُصّفري،  الورد،  زهور  رمان،  الربقوق،  فروع  الحياة(،  شجرة  اىل  ترمز  رسو)التي 

طويلة،  مّسننة  أوراق  الساز،  أوراق  هو  آخر  فريد  زخرف  امللّون.  الورد  وبالذات 

القرن  منذ  تطّور  الذي  الساز  أسلوب  من  جزء  هي  الساز  أوراق  منحن.  شكل  ذات 

سحرية".  "غابة  هو  القدمية  بالرتكية  ساز  كلمة  معنى  العثامين.  البالط  يف  ال-١٦ 

الزهور  سيقان  أن  ودقيق، يف حني  رفيع  أسود  رسم  بخط  مرسومة  النباتية  الزخارف 

عىل  والرتكيز  الطبيعة  حّب  إن  متناغم.  إيقاع  حسب  بعض  مع  بعضها  ُمجّدلة 

أقمشة،  مثال:  السالطني،  بالط  يف  أخرى  بفنون  متثّلت  الطبيعية  النباتية  الزخارف 

العثامين.  الفنون متثل اسلوب امربيايل جديد مقترص للبالط  سجاد ومنسوجات. هذه 

يف املعرض معروضة صحون مزيّنة وقطع فخار مرّسمة من القرن ال- ١٦والقرن ال-

ساز  أوراق  مرّسمة  بها  فخار  قطع  من  وزوج  ساز  أوراق  ثالث  مع  مثال صحون   .١٨

الربقوق. وتفتح  ملّونة  أزهار  مع 

من اإلزنيق
للقدس
كرياميكا يف
لقاء بني

الحضارات

االزنيق  من  صحن 

تركيا

ال-16 القرن 

ارسائيل متحف 

أبيب تل 

االزنيق بالط من 

تركيا

ال-16 القرن 

ارسائيل متحف 

أبيب تل 

القرن   القدس بدأت يف املنتصف األول من  الرتكية وبني  الفّخار  الّرابطة بني عادة  إن 

االمرباطورية  حاكم   ،)١٤٩٤-١٥٦٦( "الفخم"  سليامن  الرتيك  الّسلطان  يد  ال-١٦عىل 

الخارجية  الجدران  بالط  قطع  تجديد  وتعّهد  القدس  يف  الكثري  بنى  الذي  العثامنية، 

جديد  من  ُغلّفوا  السابع،  القرن  من  املبنى،  حيطان  بالقدس.  الصخرة  قبّة  ملبنى 

من  بالط  قطع  وجود  إن  الرتكية.  الفّخار  عادة  حسب  املُزّججة  الكراميكا  من  ببالط 

املحيل.  القديس  الفخار  عىل  أثر  األهمية  وكبري  مركزي  مبنى  يف  الرتيك  الفخار  تقاليد 

األصيل. التصميم  قلّدت  بقطع جديدة  القطع  بعُض  بُّدلت  و-١٩  القرن-١٨  ويف 

البالط  الذي غلف مبنى قبة الصخرة وهو  البالط  يف املعرض معروض عدد من قطع 

معروض  جانبها،  اىل  ال-١٦.  املئة  من  الصينية  الكرياميكا  عادة  حسب  ُصّنع  الذي 

العسكري  الحاكم  يظهر  به  والذي   ١٩١٨ أيار   ٢٢ تاريخ  من  للمبنى  تاريخي  تصوير 

وسرتاثرن(  كونوت  )الدوكاس  أرتور  االمري  برفقة  ستورس،  رونالد  للقدس،  الربيطاين 

الحسيني. كامل  األكرب  واملفتي 

االزنيق بالط من 

تركيا

ال-16 القرن 

ارسائيل متحف 

أبيب تل 

الصخرة  قبة  بالط 

القدس

ال-18 القرن 

ميلشطيني  راحل  جمع 

شاش ومريو 

"الجمعية من أجل القدس"، وهي التي أقيمت عىل يد رونالد ستورس، وعملت عىل 

يف  الضليع  األرميني،  الكرياميكا  فنان  يف-١٩١٩  دعت  املدينة،  تطوير  وعىل  املحافظة 

ال-١٦. املئة  من  الصخرة  قبة  بالط  لرتميم  القدس  اىل  أوهانسيان  دافيد  املحافظة، 

كوتوهايا  يف  اشتغل  تركيا،  من  أرمينية  مسيحية  لعائلة  ابن  هو  أوهنسيان،  دافيد 

إحدى  أدار  الذي  أوهانسيان،  املحلية.  الفخاريّة  الصيانة  مجال  يف  ومتخّصص  كفنان 

مشرتكا  يشغله  الذي  املنصب  بفضل  كان  باملدينة،  املشهورة  الكرياميكا  ورشات 

مبشاريع مدنية يف كوتوهايا واستانبول بحيث عمل مع غريه من الفنانني عىل تغطية 

الرابع  رشيد  السلطان  وقرب  املركزي  الربيد  مكتب  مثل:  كرياميكا،  بقطع  مبان  جدران 

املكرّمة. أيضا يف أعامل صيانة يف مّكة  اساتنبول، وكذلك اشرتك  يف 

ففّر  االرمينية،  قوميته  بسبب  تركيا  مغادرة  اىل  أوهانسيان  اضطر   ١٩١٥ عام  يف 

السري  الربيطاين  السيايس  طريقه  يف  قابل  حلب  مدينة  ويف  سوريا.  اىل  عائلته  مع 

قبة  بالط  صيانة  مبرشوع  القيام  أجل  من  للقدس  ُدعي  وبواسطته  سايكس،  مارك 

الصيانة،  مرشوع  إنجاح  أجل  ومن  املُنتدب.  الحكم  موظفي  من  بدعوة  الصخرة 

مع  ورجع  تركيا  اىل  سافر  املبنى.  لتغطية  بالط  تزّود  ورشة  إقامة  أوهنسيان  اقرتح 

مدينة  من  كركشيان  ومجديتش  بليان  نيشان  ومنهم  الكرياميكا،  فناين  من  فرقة 

التي  االرضية  الهزة  الصخرة".  قبة  بالط  "قطع  ورشة  افتتح  ومبساعدتهم  كوتهايا، 

أوهانسيان  استمر  هذا،  ومع  الورشة.  اغالق  اىل  أّدت   ١٩٢٧ عام  القدس  يف  حدثت 

واشتغل  دولوروزا  شارع  يف  معمل  سيطرته  تحت  وضع  القدمية.  املدينة  يف  بالعمل 

وأيضا  جون  سنط  مستشفى  بناية  ساحة  يف  نافورة  إقامة  مثل:  جامهريية،  مبشاريع 

أنتج  لذلك،  باإلضافة  كولوين.  امرييكان  فندق  صالون  يف  الجدرانية  القطع  رسومات 

املحيل. السوق  مطلوبة يف  كانت  الكرياميكا  من  أدوات 

أوهانسيئون  دافيد 

فندق  حائط يف 

كولوين  أمريكان 

1923 القدس، 

تتابع  تسّجل  وناعمة  دقيقة  خطوط  ذات  صورة  بعرض  أوهانسيان  أعامل  امتازت 

املُكّررة  العنارص  به.  بأسلوب خاص  العنارص مرسومة  الرتكية، لكن  الفخار  وراء عادة 

تفتح  صنوبر،  أشجار  كروم،  عىل  وتحتوي  النبات  عامل  من  االغلب  عىل  أعامله  يف 

عصافري. وكذلك  أزهار 

صحن من ورشة 

كرياميكا  أوهانسيئان، 

القدس أرمينية، 

1948-1919
بليان  نيشان  جمع 

أرمينية  كرياميكا 

القدس

ومجديتش  بليان  نيشان  اعتزل  االرضية،  الهزة  حدوث  وقبل   ،١٩٢٢ عام  يف 

باسم  القدس  يف  مشرتكة  مستقلة  ورشة  وأقاما  أوهانسيان  دفيد  ورشة  كركشيان 

واملزركشة،  املستغلة  الكرياميكا  أدوات  انتاج  يف  تركّزت  وقد  فلسطني"  "فخار 

والتصدير. املحيل  السوق  يف  تباع  وتذكارية،  زينة  أدوات 

ظهر   ١٩٢٢-١٩٦٣ العام  بني  ما  بليان-كركشيان  ورشة  يف  االبداع  خالل  ومن 

طُّورت  ذلك  مع  أوهانسيان.  دفيد  أعامل  تأثري  وكذلك  الرتيك  الفخار  تقاليد  تأثري 

بعنارص  مزركشة  الكرياميكا  من  أدوات  بها.  خاصة  وأساليب  مواضيع  بالورشة 

مجّعد  أرابيسك  وأعناب،  كرم  اللوز(،  أزهار  ُصّفري،  ورد،  )ملّونة،  زهور  نباتية: 

الجديد.  والعهد  املقدس  الكتاب  سور  رسومات  أيضا  إليها  أضيفت  الساز،  وأوراق 

العنارص  األلوان.  بني  تفصل  وسوداء  عريضة  بخطوط  يتميّز  االدوات  عىل  الرسم 

معظم  عكس  عىل  لكن  انسيابية،  حركة  تشكل  بحيث  منظّم  بشكل  مرسومة 

واحدة  معروضة  فانها  الرتكية  الفخار  تقاليد  يف  املعقدة  والرتاكيب  املخطوطات 

تعقيد. بدون  االخرى  بجانب 

ورشة  من  مزهرية 

وكركشيان  بليان 

لقدس با

1948-1922
بليان  نيشان  جمع 

أرمينية  كرياميكا 

لقدس با
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من اإلزنيق
للقدس
كرياميكا يف
لقاء بني

الحضارات

بليان  ورشة  من  صحن 

بالقدس وكركشيان 

1963-1948
بليان  نيشان  جمع 

أرمينية  كرياميكا 

القدس

مستقلة  ورشة  أقامت  بليان  عائلة  وبليان.  كركشيان  عائلتا  افرتقت   ١٩٦٣ عام  يف 

أصبحت  بليان  وماري   ،)"Palestinian Ceramics"( فلسطينية"  "كرياميكا  باسم 

الورشة. يف  الالمعة  الكرياميكا  فنانة 

عام  ويف  الفنون.  موضوع  فيها  وتعلمت  بفرنسا  ليون  مدينة  يف  بليان  ماري  ُولدت 

القدس. بعد  اىل  بيليان( وجائت معه  )ابن نيشان  بيليان  ١٩٥٤، تزّوجت من ستارك 

لعائلة  مستقلة  ورشة  أقيمت   ١٩٦٣ عام  يف  وبليان  لكركشيان  املشرتكة  الورشة  الغاء 

السابقة رسمت  أعاملها  بليان "كرياميكا فلسطينية"، وهناك بدأت عملها كرسامة. يف 

عىل  تعمل  بدأت  الثامنني  سنوات  بداية  ومع  الكرياميكا.  من  وأدوات  قطع  عىل 

الفخار  عادة  ما عن  اىل حّد  بُعدت  االعامل  الحجم. هذه  كبرية  كرياميكا  لقطع  صور 

متناسقة  عام  بشكل  الرتكيبات  طابع قصيص.  ذات  بعنرص  ومتركزت  القديس  االرميني 

ومتدفق. حر  هو  الزينة  وأسلوب 

بليان ماري 

1990 مزهريّة، 

بليان  نيشان  جمع 

أرمينية  كرياميكا 

القدس

عنارص  واالرميني،  الرتيك  الفخار  مختلفة:  تقاليد  بني  حوار  بليان  تُجري  أعاملها  يف 

أرضية  فسيفساء  يدوية،  لكتابات  رسومات  والفاريس،  الرتيك  السجاد  من  مأخوذة 

مأخوذة من كنائس يف البالد، أدوات نحاسية، وحتى أعامل تطريز لبدالت فلسطينية 

من  شخصيات  طيور،  تتضمن:  العاملها،  مميّزة  ملواضيع  الهام  كمصدر  استخدمتها 

قصص التوراة، أشجار وعنارص نباتية )رسو، نخيل، أشجار اللوز شجر اللوز والعنب( 

ُصفرّي(. وردية،  وزهور)ملّونة، 

عنارص  واالرميني،  الرتيك  الفخار  مختلفة:  تقاليد  بني  حوار  بليان  تُجري  أعاملها  يف 

أرضية  فسيفساء  يدوية،  لكتابات  رسومات  والفاريس،  الرتيك  السجاد  من  مأخوذة 

مأخوذة من كنائس يف البالد، أدوات نحاسية، وحتى أعامل تطريز لبدالت فلسطينية 

وعادة  الرتكية  الفخار  عادة  ان  العاملها.  مميّزة  ملواضيع  الهام  كمصدر  استخدمتها 

الفخار االرمينية القدسية تأثرتا من عادة الكرياميكا الصينية. مع بداية النصف االول 

من  تتأثر  وكوتوهايا  إلزنيق  املنسوبة  الفخارية  االعامل  ال-١٦بدأت  القرن  القرن  من 

-١٣٦٨( ومينج   )١٢٧١-١٣٦٨( يووان  صينية  لسالالت  املنسوبة  الكرياميكا  أدوات 

الكرياميكا  لون  التصنيع،  تقنية  الصينية  عن  نقلت  الرتكية  الفخارية  االعامل   .)١٦٤٤

عىل  االشكال  هذه  رسمت  واألمواج.  الغيوم  العنب،  قطوف  الورود،  وأنواع  األبيض 

ذلك،  ومع  األزرق.  باللون  شفاف  زجاج  من  مصنوعة  بيضاء  خلفية  ذات  أدوات 

الغيوم  مثال،  االسالمي.  الفن  وأسلوب  لذوق  ومالمئة  تغيري  الصينية  العنارص  شهدت 

التي  النعامن،  وشقائق  اللوتوس  أزهار  عرابسكة هندسية،  أصبحت  الصينية  املصّممة 

هذا  كّل  االصيل.  املصدر  عن  ابتعدت  التصميامت  هذه  تركيا،  يف  معروفة  تكن  مل 

أضيف اىل العنارص النباتية الرتكية املحلية. يف املعرض معروض أدوات كرياميكا صينية 

بهن. املتأثرة  الكرياميكا  مينج وتشينج )١٦٤٤-١٩١١( وصناعات من  من ساللة 

مزهرية

تشينج ساللة 

ال-18-17 املئتان 

ويلفرد  متحف 

للفنون  ارسائيل 

املرشق وملعرفة 

لفناين  ايحاء  تشّكل  زالت  ال  الرتكيّة  العادة  عىل  أثّرت  التي  الصينية  الكرياميكا  عادة 

اكرم  ولد  املعرض.  يف  املعروضني  ريجر  ومارتة  يزيجي  أكرم  مثل  الحاليني،  الكرياميكا 

الفنون  وتعلم  تركيا،  يف  التي   )Afyonkarahisar( افيونقراهيرس  مدينة  يف  يزيجي 

يف  سنوات  عرش  استمرت  رحلة  يف  خرج  تعليمه  أنهى  وعندما  رأسه.  مسقط  يف 

ده  جينج  مدينة  يف  وينتج  اليزيجي  يعيش  اليوم  والصني.  اليابان  كندا،  أوروبا،  أنحاء 

البورسالن"، بها ينتجون أدوات  جن)Jingdezhen( يف الصني، واملعروفة ب "عاصمة 

كريامية منذ 1700 سنة. يدمج اليزيجي يف أعامله بشكل مدروس ودقيق بني موتيفات 

يف  الكرياميكا  صحون  تقليدية.  صينية  وأساليب  موضوعات  وبني  كالسيكية  اسالمية 

املعرض مزيّنة بكتابات خطية اسالمية والتي تدمج فيها تفتّحات أزهار صينية ناعمة.

يزيجي أكرم 

 2015 ,Istif

الحضارة  متحف 

وشعوب االسالمية 

"االزرق"  عملها  يف  الربازيل.  مواليد  من  ارسائيلية  كرياميكا  فنانة  هي  ريجر  مارتا 

تدمج ريجر عادة الفخار الغربية "أبيض" مع طرق تصنيع وأسلوب تزيني صيني من 

صينية  تقليدية  تصنيع  لورشة  ريجر  سافرت  الحجم  كبري  الخارصني  بيض  صنع  أجل 

داجني. جينج  مدينة  يف 

ريجر مارته 

أزرق أبيض، صنع يف 

2015 الصني، 

الفنانة من  استعارة 

يف  االرمينية  والفخارية  وكوتوهايا  إزنيق  من  الرتكية  الفخارية  الصناعات  بني  من 

وبأحجام  الشكل  البيضوية  الفارغة  الخارصني  بيوض  ملحوظ  بشكل  تظهر  القدس 

لتزيني  استعمل  الخارصني  بيض  وتعليقها.  ربطها  أجل  من  بأطرافها  مثقوبة  متنّوعة، 

اختيار  إن  أقوال،  هنالك  الزيت.  شموع  فوق  أيضا  ُعلّق  وأحيانا  والكنائس  املساجد 

الحج،  موسم  يف  مكة  لزيارة  كتذكار  النعام  بيض  إحضار  بعادة  مرتبط  البيضة  شكل 

الفرتة. تلك  العربية يف  الجزيرة  يف  النعام  فيها طيور  انترشت  والتي 

من  مصنوعة  بيضة 

القدس من  الفخار 

ال-20 املئة 

ومريي  زئيف  جمع 

هولتسامن

عرب  رحلة  يعرض  الحضارات"  بني  لقاء  يف  كرياميكا  للقدس:  االزنيق  "من  معرض  ان 

الفخار  عادة  اىل  الصني  من  الفخار  عادة  انتقلت  بها  وفرتات،  حضارات  اليابسة، 

عندما  وذلك  أيامنا،  يف  أيضا  استمرت  الرحلة  هذه  القدس.  اىل  هناك  ومن  الرتكية 

املايض. هذا  ايحاء  حسب  الحاليني  الكرياميكا  فنانو  يصّنع 
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