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 پیشانگەی هونەرمەند برهان سابی  

 )جەستەگەلێک وەک درەخت بەر دەگرن و دەمامیک روخسارگەلێکیش بۆ سەر مرۆڤ وەرگەڕان(

اهیم  : عەیل هادی ئییر  نووسینی

  
 ٢٠٢٢شوباتی  -هەولی 

 

گێڕانەو  لە  بریتییە  پیشانگەکەیدا،  دوا  لە  سابیر  برهان  هونەرمەند  پەیکەرتاشییەکانی  بۆەیەکی  کارە  جەستەی   رەمزی 

کی ئاماژەداری ئاوس  ئارەزووی حزوور و مەترسییەکانی نەبوون و فەزایە  الی بینەر کۆمەڵێ هزری سۆزدار ومرۆیی.  

 دەدوێت.  کە لەگەڵ دەروون و نەست پەیدا دەکات، بوون بە پرسیارەکانی

بە تایبەتی کاتێ    بریتین لە روخسار و جەستەی مرۆیی، ئاماژەگەلێکن وا دەکەن مرۆڤ ڕامان بکات،  بابەتەکانی کارەکان

دەب ئاماژەیەک،روخسارەکان  کۆمەڵە  و  ئاسمانی  بەژنێکی  جەستەگە  نە  کشانی  ئارەزوودا  بۆ  فەزای  لە  کە  لێک، 

 . تەلیسمی چاکەبوون بە  اریشکۆمەڵێ دەمامک و روخس جادووی  ە، جەستەگەلێک وەک درەخت بەردەگرن،ەوباڵودەبن

 

 

کەسیی   جێبەجێکردنیرێڕەوی   و  هزری  و  هونەری  پڕۆژەی  بەردەوامبوونی  میانی  لە  کارانە  ئەم 

و    بارستەلەگەڵ  لە مامەڵەکردن  هونەرمەند برهان سابیر، کە پێش پەنچا سال دەستیپێکردووە. رێڕەوێک  

  و ئەنستلیشندا   نیگارکێشانوان پەیکەرتاشی و  بوێر لە نێ   گواستنەوەیەکی  ئازادیلە  بۆشایی و رەنگەکان، 

درێژەیدا، زمانێکی شێوەکاریی پەیداکردووە، کە توخمەکانی لە    ونەوئەزم. هونەرمەند لەم  سەودا دەکات

کە  ماددەی سەرەتایین  هەندێکیان  خاوەکان  کەرەستە  پێکدێن.  خاو  ماددەی  و  شێوە  کۆمەڵێ  لە  بنەڕەتدا 

ئامادەنکەلوپەلی دەستکرد    ندێکیشدەکرێت بگۆڕدرێن، هە ەردەستی هونەرمەند لە ماهییەت و  لەس  ،و 

 واتاکانیاندا دەگۆڕێن. 
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هونەرمەند   زمانە  یەکەرەستەالی  دەستلێدان  ،وەک  لە  هێزە    )ملمس(  بریتییە  لە  جگە  ئەمە  رەنگ.  و 

لەگەڵ   و  دەگۆڕێت  ئازادی  بە  شێوەش  دەروونییەوە.  و  کۆمەاڵیەتی  الیەنی  لە    یاساکانی مەعنەوییەکەی 

پێش چاوماندا،   لە  دەگونجێت، وەک شتێک  دیارەکەی  تارمایەکیش  بوونە    لە ئەندێشەی گشتیدا کە  وەک 

  .پڕن

پێشانگەیەدا  تایبەتمەندییبەاڵم   لەم  کارانەی  ڕ  ئەم  و  ئەزموون  وەک  نوێ، ێنیشاندراون،  ڕەوێکی 

لەڕ شێوەکانە  بێگەردی  و  ئەزموون  ئاستی    چڕدا.  )تەجرید(  داماڵینێکی  پرۆسەیێی  پێگەیشتنی  لەسەر 

کارە بە  روونییەک  کە  شێوەدا  دەبەخشێت،  و  کان  تێکەڵبوون  لە  لە    هاوئاهەنگ  ێکیئاوێتەکردنبریتیە 

هونەری ڕوانگەیێکی  لەنێوان  کە  و  ،  نوێگەرایی  عەفەوییەت  ڕێبازی  بە  سەر  نزیکە،    سادەبوونێکی 

وونی  وەک ئەوەی خۆبەندی روحی و دەر.  سروشتییەکانی شێوە  صەیرورەکردن دەربارەی  رامان  لەگەڵ

بە سرووشت و  خۆی  دەکات  ڕادەگەیەنێت  ئارامی  ئاشکرا  هونەرمەند  کە  باوەشێکی وجوودی،  وەک   ،

 دەدۆزێتەوە. روحی و دوا زمانی خۆی تێدا 

 

 

 

بێ گومان شێوەی مرۆیی تەوەرەی ئەم کارە پەیکەرتاشییانەی دواییە، لە ڕێی هێما و ئاماژەدان بەم شێوە  

لە کە  پێکدێت.   ئایکۆنیێتی  مرۆییە،  جەستە  و  نا،    روخسار  تر  هیچی  و  روخسار  دەبێتە  تەنیا  سەر 
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کە خاوەنی خولقەتێکە لە وتووێژێکی بەردەوام دایە لەگەڵ ئەویدی و جەستەش دەبێتە    خودی  یوێنەیەک

ئەو   بۆ  یان کشانێک  یا روخسارەالیەک،  دەر و  سەرە  دێنە  لە زەوییەوە  ئەم جەستانە  یەکی  ستوونیبە  . 

دەبنەوە، قودسیبوونی   بەرز  لە قودسی  نزیک  پاکیزەروحی  بەرەو  سرووشتێکی  نهێنی  ، ئارەزووییەکی 

بەرەبا و  واتا  بەرەو  دەیپۆشێت،  شێوەکاناڵیی  هەیە.  کە  خۆی  وەک  ژیان  و  باریک  و  تەنک  بەاڵم  ن، 

ناسکن و دەکرێ بشکێن،  ئیغرا الوازن، هەر ساتێک  لە پشت  ئەو ئارەزووانەی  دیار و شەرمنەکە    ەک 

 شاردراونەتەوە. 

روخسار. هەموویان لە ژینگەیەکن  نە لە تووندی خۆشەویستی و شەوقەوە دەبن بە  هەندێ جار ئەم جەستا 

لە نهێنی  و  رۆژانەماندا  کەالیە  گشتراز  ژیانی  لە  ئێمە  چونکە  داون.  دەورەی  روخسار    "من"وە  لە 

د شوێنێکی  کورت  وەک  و  هەمو  ئەوەی   بۆ  دەرکەوتەەکەینەوە،  حاڵ  و  دەربڕین  تێدا مەقامێکو    ی 

 . بدرەوشێتەوە
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کارە   لە  سابیر  برهان  بهونەرمەند  بڕیویەتی  خۆی  کە  دواییدا، رێگەیەک  دڵی  پەیکەرتاشییەکانی  ەرەو 

  لە شێوەگەلی ئایکۆنی   کە  شتبوونی شێوەی مرۆیی لە بوونی یەکەمینیدا،   ، بەرەوکەرەستەی خاو دەچێت

 وەریگرتووە.  ییلە هونەری سەرەتا

دارستانە   و  دوورگەو  هونەری  و  ئەفریقی  هونەری  رێی  لەسەر  بیکاسۆوە  لە  هاوچەرخ  هونەری 

دەکات  دوورەدەستەکان   شێوازگەلیسەرکێشی  لە  خۆی  دەیەوێت  و د  ،تەعبیری  و  شارستانی  لە  وور 

لە  بدۆزێتەوەکانی  ئایدیاڵییە  بەرجەستەبوونە جۆرێک  سابیردا  برهان  هونەرمەند  کارەکانی  لە  شێوازە  . 

وەک  تەنیا    . نەوەک کە دەڵێی راستەوخۆ لە پێوەندی بێگەرد لەگەڵ سرووشت پەیدا دەبن  ،زاڵن  ەتیەکانپ

ن لە ئازار  یا،  شۆخپڕ لە  یانە بێت بۆ ئەو شتەی، کە  دەرەکی ئێستێتیکایی  پێوەندییەکی بیننین و رامانێکی  

  ناوەڕۆکە گرنگەکەی، تەنانەت جوانییە سادەکەیی و    . لەەدارکردنی بوونەوەری مرۆیی. بەڵکو شکۆبێت

 .   شینیگەرانی بوونە تەنیایەکەی لە

 

 

 زمانی شێوە و زمانی رووگەکان: 

لە جیهانی خودیی ناوەکییەوە هاتوون، شێوەگرتنی تێدا    ئاماژە بۆ کەسایەتییەک دەکەن  کە ئەم پەیکەرانە  

ئاواکردن دەبێتەوە  وەک  دەکاتەوە،  دووبارە  باو رەت  تەالرسازییەکی سەرەتایی کە هاوسەنگی  لەڕێی   ،

بریتیە لە پڕە لە زیندووبوون و    کەرەستەکەی  ئارەزووییەکە  بوونەوەرە.  یەکەم خەیاڵی رەسەنی خودی 

ئەمە ئارەزووێک بۆ  هاوئاهەنگی پەیدا بکات،    داموقەدەس و ئاسایی  ،دەیەوێت لە نێوان بوون و نەبووندا

لەگەڵ شێوەی    مامەڵەکردنی. ئەم زمانە لە داو لێرە ە، بەڵکو بڕیاری ژیانە لە ئێستائاییندە نیی رابردوو یان

بۆ   گیری  ئەندازە  و رووگەکانی،  لە    قەوارەگەلێکیمرۆیی  کە  دەکات،  راز  لە  تریفەیەک  بە  داپۆشراو 

لە   جۆرێک  وەک  ئەمە  دێن.  هونەرمەندەوە  کەسیی  ئەفسانەیی  بۆ  نەهاتووە  لەبن  نووسینەوەیەکی جیهانی 

 ڕوودەدەن و دەردەکەون.  لە بوونی ناوەکیمان ، کەی تازە و دیارێکجیهان
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جۆرەها هێل و بارستە و مەلمەس و رەنگەکان پێکدێن،   کەڵەکەبوونیزمانی ئەم شێوە و رووگەیانە لە  

جیاوازانە   توخمە  ئەم  بۆ  بیندراو  یەکبوونێکی  شێوەکاری  ڕێڕەوێکی  وەک  رەنگکردن،  لە  راستتر  یان 

یان هێلەکان.  بارستەکان  یان  ئەمەش لە ڕێی رووخاندنی سەربەخۆیی کەرەستە خاوکان،  دەکات.  پەیدا 

ه بە  پێوەستە  رەنگییە  هەستە  هونەری  ئەم  لە  پەیکەرتاشین  کە  روون  گراڤیکی    نیگارکێشان ەستێکی 

 نزیک دەکاتەوە: 

رەمزیی ئاماژەیی پێکدێت، لەگەڵ شێوەی    ی()کارگەلێکی چەمک بریتین لە    ی بورهان سابیرپۆرترێتەکان

پێش هەموو  ە،لە نێودایدەروونی ناوەکی سەودا دەکات، دەنگدانەوەی هونەرێکی سەرەتایی و خۆڕسکی  

دەبینین سەرانە  ئەم  دەمامکە    ،شتێک  هونەری  لە  وەک  روخسار،  سەر  بوونەتەوە  پووخت  کە 

لە شوێنی دیاریکراودا دەیەوێت    ،ین، گەورە و بچووک دەبنەوەوئەفریقییەکاندا هەیە، بارستەکان شەپۆاڵ 

کراو،  . روخسار بریتییە لە هەستگەلی بەرجەستەدیار بکات  بارستایی روخسار لە هەموو ئاراستەیەکدا 

ین لە ناوەوەی  کە دەربڕ  ،و دەم. ئەم توخمانە    وکە خەریکە سەربەخۆ بن، لووت و چا  توخم  لە هەندێ

دەرگەی پێوەندین لەنێوان جیهانی مرۆڤ و جیهانی ئاخیرەتدا. تایبەتمەندییەکی تری ئەم  مرۆڤ دەکەن،  
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سەر،   دەخاتە  روحانی  هەستگەلی  کە  دیارەکەیانە،  ستونێیتییە  لە  تایبەتی  روخسارانە  سەربەخۆییەکی 

قیت روخسارە  ئەم  ستونیێتی  دایاندەپۆشێت.  وەستاوانە،    پێدەدات.  خەمناکییەی  ئەو  پەردەی  سەرباری 

 یەک دەکەن.ئاماژە بە هێز و ئیرادە 

شێوەکاری   سێیەمی  کارانە  رەگەزی  بە  لەم  چڕترن،  و  ئاشکراتر  رەنگەکان  لێرەدا  رەنگکردنە، 

یکەرەکە لە رەسەندا بە شێوەیەکی بێگەرد رەنگین بێت، ئەوەی بۆ مەلمەسەوە پێوەستن، وەک ئەوەی پە

ئە لە رەنگەکە ماوەتەوە،  ئەوەیە کە  دەبێت  دیار  بەجێیهێشتووە،  وبینەر  ئەم رووگەیە  لەسەر  ەی زەمەن 

 لێرەدا رەنگ سەربارێکە چیرۆکی ئەوەی لەزەمەندا بەسەر بوونەوەردا روویداوە دەگێڕێتەوە.  

پەیکەرە   شێوەی    کانی  ستوونییەلە  پێکدێت،  بەرزبووەوە  و  باریک  شێوەی  دووبارەبوونەوەی  لە  کە 

تەوتەمی دەبینین، بەاڵم لە خوێندنەوەیەکی نوێدا، زمانی شێوەکان لێرەدا تا رادەیەک ئاشنان و نایانەوێت  

پرسیارێک   کۆمەڵە  جار  هەندێ  بەاڵم  بکەن،  سەرسام  ناشوێنداژێننوەوردبینین  لە  چونکە  تەجێ  نیش   ، 

راس  دەبن، لە  نزیک  بەژنی  وەک  شێوانەی  ئەو  تێراون.  رەهادا  زەمانیێتی  لە  ئازادییاندا  لە  تی چونکە 

دا دەژیەن، لەم کۆمەڵە پەیکەرە باریکانەدا،  ێیە، هێلی نووتەک لەو فەزایە رسم دەکەن کە تنزیک دەبنەو

دەبێتەوە  بۆشایی   لە  بەرجەستە  رەگەزێک  وەک  گشتیدا.  داڕشتنی  وەک  تێدەکەوێت  بۆشایی  هەندێ 

 ریتمێکی نزیک لە مۆزیک کە جوانییەکی گرافیکی سەرکەوتووی دەخاتە سەر. 

دا وەک رووەک گەشە دەکات ێیکە بریتییە لە کۆمەڵێک پەیکەر، کە جەستە ت کانگەورە کارەلە کۆمەڵەی 

. هەندێ جار ناوەندی  هەڵدەچێت بۆ خۆر و هەوا دەکۆشێت  ەکانییدێرینی بیرەوەرلە تاریکایی دارستانی  

ێت  چ بۆ ئەم سەرە دەگوێزرێتەوە کە جەستە باریکەکان هەڵیانگرتووە. ئەم سەرە لەوە دە  قورسایی قەبارە

چیرۆکی    جەستەبێ   هێلێکە  چونکە  دەگێڕێتەوە  گەشتیبێت،  وچەمانەوەیان،  ،  سەر  لە کە  الربوون 

لەم    ستایشیدەچێت،    ئاوازەکان لە  دەبینین سەر بارس  پەیکەرانەدامۆزیکای سرووشتە.  تەیەکە گەورەتر 

سەرەکانی بریتین لە بارستەی هەوراوی   ن،راست و ستوونی  ، کەرەکان لە کۆمەڵەی پەیکەرەکانی ترسە

لێوەکان نیگەران و  لووت  و  چاوەکان  وەک  وردەکاری  هەندی  بەاڵم  دەبنەوە،  نزیک  ناشێوەیی  لە   .

. لە مارەکان دەچن کە لە جووڵەیەکی  وانەئەم شێ  کانیەمانەوە و پێچەواقیعییەکەی دەهێننەوە بەر بینین، چ

دە وەک نووشتالردا  بەردەوامی،    ئاماژەیەک   ێنەوە.  بۆ  رەمزە  کە  ئێمەدا،  لەنێو  ئازاد  ئاژەڵی  نەستی  بۆ 

شاد بۆ ترپەی دڵی ژیان و ئیشراقکردنی زانین   یلەڕێی ئەم گەڕانەوەیە هەمیشەییەی شکۆ بە گەڕانەوە

 ی ئەوینێکی ونبوو دەبەخشێت.  و چیرۆکگەلی لەبننەهاتوو
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 رەنگکردنی پەیکەرەکان: 

 

 

 

وەک ئەوەیە .  دەکاتدەنگ و ئاواز سەرڕێژبێدەنگ، لە  ماددەی    ، یانڕەنگ لێرەدا پەیکەر داگیردەکات

لە  هونەرمەند   پەیکەرتاشینی رەنگاورەنگ  نوورانی. راستە  بکات و بیخاتە سەرکێشیەکی  بانگی ماددە 

سەردەمی   لە  دیاردەیەکە  پەیکەرتاشیندا  مۆدێرنهونەری  زیاترپۆست  شکاندنپەرەیسەند  دا  وەک    ی ، 

نێوان   شتەدروستکراوەکانی   نیگارکێشانسنووری  و  پەیکەرتاشین  هونەری  لەنێوان  پەیکەرتاشین.    و 

یان میللی دەردەکەون )پۆپ   ،بینینێکی دەستکرد  دەبینین رەنگەکان بە چەشنیرۆژانە.  بۆیە    (رێدی مێد)

تایبەتمەندی خۆیان   ئارت(، بەاڵم بۆچوونەکانی هونەرمەند برهان سابیر لە رەنگکردنی پەیکەرەکانی، 

رە پە هەیە.  لە  سەربەخۆ  رەنگێکی  وەک  دەرنگە  و انیکەرەکە  رەنگکردن  تەنیا  ئەرکیشی  و  کەوێت 

یان   نییە،  یان  قەوارەی  شوێنیتەنیا  داپۆشین  بگرێت،  پەیکەرەکە    قورسایی  پەیکەرەکە  بارستەی 

دەبەخشێت.  بەڵکو  بسڕێتەوە.   بارستەکە  بە  ماهییەتێک  مەلمەسەکە،  لە    بە نوێ    ئەندێشەیەکی بەشێکە 

دەچ دەبەخشێت  کەماددە کەرەست.  جیهانی  نێو  خودییەکانی،    ەێتە  توانا  لەو  بەرخۆرەکی    بەدەر  واتای 

 مێژووی هونەر.  جێگرەکانی جوانگەرییە نەرمەند برهان سابیر وەفادارە بۆکۆمەڵگەی هاوچەرخ، هو
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هونەرمە مەلکاتێ  و  رووگە  و  رەنگ  رووپۆش  مەسەکانند  کانزایی  پارچەی  هەندێ  لە    بە  دەکات، 

لە تاریکی و بریقی گشتی کارەکە ب  ش خامۆمەلمەسی گشتی     ەشدار دەبێت، ئەم بریقە کانزاییە دەبێت و 

لەهونەهەڵبژاردەی خودی   پارچەی رەمزی  لەم رەنگکردنە دوو تۆپۆگراڤی گشتیدا  رمەندە لە هەندێ   .

پەیکەرەکە رووگەی  چارەکردنی  بۆ  دەکرێن  تەکنیک  کۆنکردنە.  ئاوێتە  تەکنیکی  دووەم    یەکەمیان  و 

مەلمەسەکە  جەخت  تەکنیکی پەیکەرەکانی    ،لەسەر  لەنێوان  هاوبەشە  توخمێکی  بورهان کە  هونەرمەند 

 دەگەری. دمائەبستراکتی ی نیگارکێشانهونەری و سابیر 

  

 


